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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα
Αριθ. Πρωτ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

30/03/2022
30573

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
:
Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση
:
Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας
:
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο
:2131516127 / 319
Πληροφορίες
:Κ. Παπαδοπούλου
Ηλ. Ταχ
: promitheies@ypakp.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την επιλογή Αναδόχου του έργου: «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων»
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α’ 147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους της παρούσας
Προϋπολογισμός: είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες
ογδόντα δύο χιλιάδες ευρώ (22.582.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι
28.001.680,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης 30% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ύψους έξι εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (6.744.600,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι
8.363.304,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσιών
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσας
Τόπος εκτέλεσης του έργου: ΑΘΗΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2022
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Επωνυμία Αναθέτουσας
αρχής:

Ημερομηνία Αποστολής
Προκήρυξης για Δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ημερομηνία ανάρτησης της
Προκήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης
απόφασης σκοπιμότητας στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία ανάρτησης
πλήρους κειμένου
διακήρυξης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία ανάρτησης
περίληψης προκήρυξης στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία ανάρτησης της
Διακήρυξης στο ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ & Α/Α
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Σταδίου 29, Αθήνα, Τ.Κ. 10110
NUTS: EL303
Τηλέφωνο: 2131516107
Αρμόδιοι για πληροφορίες: Κωνσταντινίδου Αναστασία
Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρ.: promitheies@ypakp.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ypakp.gr

30/03/2022

04/04/2022
30/03/2022

04/04/2022

04/04/2022

04/04/2022 και ώρα 19:00 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ: 158646
Κύριος Κωδικός CPV:
64214200-1 - Υπηρεσίες
τηλεφωνικού κέντρου
Συμπληρωματικοί κωδικοί CPV:
 79400000-8:
Υπηρεσίες
παροχής
γενικών
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης



Προϋπολογισμός

79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για
διασυνδεσιμότητα πλατφορμών
 79310000-0 - Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
22.582.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
28.001.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Πλέον δικαιώματος προαίρεσης μέχρι ποσοστού 30% του
αρχικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
διακήρυξης:
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6.744.600,00€
μη
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,
8.363.304,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει του 12 μήνες.
Ημερομηνία έναρξης
υποβολής προσφορών
Τόπος υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα Ηλεκτρονικής
υποβολής προσφορών στο
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής έντυπης
προσφοράς
Ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης προσφορών
Τρόπος υποβολής
προσφορών – Αποσφράγιση

Διάρκεια σύμβασης

04/04/2022 και ώρα 19:00
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΟΠΣ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
06/05/2022 και ώρα 11:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Η
καταληκτική
ημερομηνία
παραλαβής
στο
πρωτόκολλο του Υπουργείου των έντυπων στοιχείων
των προσφορών είναι η 06/05/2022 και ώρα 11:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr)
06/05/2022 και μετά την ώρα 11:30
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η
παρούσα διακήρυξη αφορά στο διαγωνισμό με συστημικό
αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 158646
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους
ηλεκτρονικά,
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες
από την υπογραφή της.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης
η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί χρονικά έως δώδεκα (12)
μήνες
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Σταδίου 29

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

101 10

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

2131516127, 2131516319

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

promitheies@ypakp.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Κωνσταντινίδου Αναστασία

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ypakp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εργασία και η Κοινωνική Προστασία.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία
διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.

β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ)

H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι
γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω
εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Το υπόψη έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΕ 034, κωδικός έργου 2022ΣΕ03400000.
Για την παρούσα σύμβαση έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 32629/29.03.2022 Απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έλαβε ΑΔΑ: 6ΛΨΟ46ΜΤΛΡ-Κ9Ω, η οποία
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4270/2014 συνιστά και τον τίτλο ανάληψης
υποχρέωσης σε βάρος του ΠΔΕ.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία του Πολυκαναλικού
συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών με το σύντομο κωδικό 1555 συνδυάζοντας
τηλεφωνικό κέντρο, web & mobile εφαρμογές ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης
αιτημάτων πολιτών (εφεξής καλούμενο 1555) για όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων φορέων του.
Ενδεικτικά τα θέματα αφορούν: θέματα ασφάλισης και σύνταξης, απασχόλησης και
επαγγελματικής κατάρτισης, παροχών κοινωνικής πρόνοιας, εργασίας και κοινωνικής
αλληλεγγύης, ισότητας κλπ.. Η λειτουργία του συστήματος επιτρέπει την παροχή άμεσων και
αξιόπιστων απαντήσεων σε οποιοδήποτε ερώτημα του πολίτη που αφορά τις εφαρμοζόμενες
πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και την παροχή
προσωποποιημένης πληροφόρησης, αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και έχοντας
πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των εποπτευόμενων φορέων. Επίσης μέσω του
συστήματος καθοδηγείται ο πολίτης στη χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των
φορέων για τη λήψη αντίστοιχων υπηρεσιών.
Η υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει:



Ενιαία συντονισμένη λειτουργία της διοίκησης προς πολίτες/επιχειρήσεις για τα εργασιακά
θέματα και τα θέματα κοινωνικών υποθέσεων



Γενική και προσωποποιημένη εξειδικευμένη πληροφόρηση προς όλα τα φυσικά πρόσωπα και
νομικά πρόσωπα που ζούν ή/και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.



Ψηφιοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και πολιτών, εξασφαλίζοντας ταχύτητα,
εγκυρότητα, φιλικότητα και ελαχιστοποιώντας τις προσωπικές επαφές.



Συνεπή, ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διαχείριση αιτημάτων.
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Μεγιστοποίηση της χρήσης υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής και αποφυγή
μετακινήσεων και συγχρωτισμού σε υπηρεσίες και δομές εξυπηρέτησης.



Ταχύτερη διευθέτηση σημαντικού αριθμού εκκρεμοτήτων.



Επίτευξη οικονομιών κλίμακας.



Μείωση του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η λειτουργία του Πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών με σύντομο κωδικό 1555,
συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στην αποτελεσματική ανταπόκριση
της διοίκησης στα ερωτήματα και ζητήματα που τίθενται συνεχώς από τους ασφαλισμένους, τους
εργαζόμενους, τους άνεργους, τους ανασφάλιστους και τους συνταξιούχους, δηλαδή σχεδόν από
το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
Η πολυπλοκότητα της σύμβασης, η φύση του αντικειμένου του, καθώς το πλήθος και η ποικιλία
των εμπλεκομένων μερών καθιστά απαραίτητη μια ολιστική διαχείριση, ώστε να συντονιστούν τα
επιμέρους υποέργα και να αναπτυχθούν διαδικασίες που θα διασφαλίσουν τις συνέργειες και
αλληλεξαρτήσεις των επιμέρους συστημάτων.
Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου, η σύμβαση αναλύεται στα κάτωθι
αντικείμενα-υποέργα:
o Υποέργο 1: Λειτουργία Δομής Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών 1555
o Υποέργο 2: Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης για την υλοποίηση
του Έργου
o Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης
o Υποέργο 4: Ποιοτική Αξιολόγηση και Συνεχής Βελτίωση
o Υποέργο 5: Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας
o Υποέργο 6: Έρευνες ικανοποίησης του κοινού
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
Κύριος Κωδικός CPV: 64214200-1 - Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
Συμπληρωματικοί κωδικοί CPV:
 79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης




79340000-9: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
72212211-1: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών
79310000-0 - Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
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Το αντικείμενο της σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των υποέργων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 22.582.000,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, ανέρχεται σε: 28.001.680,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες.
Προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στην περίπτωση που
δικαιολογείται από τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Η ενεργοποίηση του δικαιώματος
προαίρεσης μπορεί να ανέρθει σε ποσοστό μέχρι τριάντα (30%) του αρχικού φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης ύψους 6.744.600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ήτοι 8.363.304,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον
ανάδοχο και τα παραδοτέα θα είναι αντίστοιχα της συναφθείσας σύμβασης. Το κόστος του
παρεχόμενου ανθρωποχρόνου υπολογίζεται με βάση την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί
χρονικά μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως
- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως
του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)
- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
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-
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-

-

-

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996
(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013
(Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των
κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.»
της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)
της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων
85 επ.
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις»
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
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-

1.5

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Το με αρ. 29858/29.03.2022 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη αναφορικά με την σκοπιμότητα του έργου, τις τεχνικές
και οικονομικές προδιαγραφές του, τους όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού.
Τη με. αριθμ. 32629/29.03.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έλαβε
ΑΔΑ: 6ΛΨΟ46ΜΤΛΡ-Κ9Ω (κωδικός έργου 2022ΣΕ03400000), η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 79 του ν.4270/2014 συνιστά και τον τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΠΔΕ.
Τη με αρ. πρωτ. 30562/30.03.22 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΘ46ΜΤΛΚ-ΖΥΘ) Απόφαση σκοπιμότητας για την
έγκριση διενέργειας της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ν.4412/2016, των όρων του διαγωνισμού και των τεχνικών προσδιαγραφών του έργου.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών προσφορών και των έντυπων
στοιχείων τους είναι η 06/05/2022 και ώρα 11:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη
www.promitheus.gov.gr)

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις30/03/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε με α/α:
2022/S 066-174860.
Β.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα
Αριθμό: 158646 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη ( www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.
Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική
ενημέρωση επί ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση
(URL)
:
https://ypergasias.gov.gr/
στη
διαδρομή:
https://ypergasias.gov.gr/category/diagonismoi-diagonismoi/ στις 04/04/2022
Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά τον παραπάνω ιστότοπο για σχετική
ενημέρωση επί ενδεχομένως διορθώσεων ή πληροφοριών.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αριθμό πρωτοκόλλου 30574 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC010321442
2022-04-04 και ΑΔΑ: 6Ζ8Π46ΜΤΛΚ-ΤΑ2), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με α/α 2022/S 066-174860
2.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
3.
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
4.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 8 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα
είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και χρησιμοποιείται και
αγγλική ορολογία.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο..
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε
διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην ελληνική γλώσσα ή στην
αγγλική χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι
καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη
πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς,
προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
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τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα των εγγυητικών δίδονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού 451.640,00€ (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 06/06/2023,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
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από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό
ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2
και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού
Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
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συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής,
και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
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απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης
αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που
συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή
νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)
εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό
που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
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2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση
για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά
με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την
υπό ανάθεση υπηρεσία.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στα
οικεία επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασής τους για
επαγγελματική δραστηριότητα που καλύπτει μέρος ή συνολικά το αντικείμενο της σύμβασης.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων ετών δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00€) σε
δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο
μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογιστεί με βάση τις οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να
καλύπτονται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης,

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει ή/και ολοκληρώσει
αθροιστικά:
i. τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Οργανωμένου Κέντρου Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης εισερχόμενων, εξερχόμενων κλήσεων ελάχιστης διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών η κάθε μια, με εταιρείες οι οποίες εκτελούν τουλάχιστον 3.000.000 κλήσεις κατ’
έτος
ii. τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με αντικείμενο την εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων και
ηλεκτρονικών αιτημάτων με τουλάχιστον 10.0000 κλήσεις ημερησίως.
Σημειώνεται ότι τα Έργα που αφορούν σε υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου δεν θεωρούνται
παρεμφερή.
iii. τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις ή μέρος συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής υποστήριξης ή/και σχεδιασμού και συντονισμού
δράσεων έργου δημόσιου φορέα.
iv.
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση που να περιλαμβάνει την ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης
αιτημάτων
v. τουλάχιστον δύο (2) συναφείς συμβάσεις ή μέρος συμβάσεων, που να περιλαμβάνουν
έρευνα με ατομικές συνεντεύξεις με στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα ή/ και έρευνα
κοινής γνώμης
vi.
τουλάχιστον ένα (1) έργο προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ που να καλύπτει όλα
τα παρακάτω συναφή αντικείμενα και τουλάχιστον ένα (1) έργο προϋπολογισμού άνω του
500.000 ευρώ που να καλύπτει τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα παρακάτω συναφή
αντικείμενα μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
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Ως συναφή αντικείμενα υπηρεσιών του ως άνω σημείου vi νοούνται:
1. Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής ή/ και σχεδίου δράσεων επικοινωνίας,
2. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής σε ΜΜΕ, διαδίκτυο, τύπο (π.χ.
τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, sites, κλπ),
3. Σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών εργασιών για έντυπες, ψηφιακές και
οπτικοακουστικές παραγωγές,
4. Διοργάνωση εκδηλώσεων ή/και ημερίδων ή/και συνεδρίων,
5. Παροχή υπηρεσιών κειμενογράφησης
6. Χρήση ad server για digital καμπάνια
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι ως άνω προϋποθέσεις δύνανται
να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

β) να διαθέτουν ομάδα έργου ή οποία να έχει την κάτωθι τεχνική ικανότητα, ανά υποέργο:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1
 Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.), ως επικεφαλής και συντονιστής της Ομάδας Έργου ο
οποίος:
o Τουλάχιστον Απόφοιτος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ)
o να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία, με προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε διαχείριση και
οργάνωση έργων τηλεφωνικής & ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης οργανισμών - επιχειρήσεων
με τουλάχιστον 1.000.000 πελάτες και
o να έχει διαχειριστεί επιτυχώς τα έργα αυτά, σύμφωνα με στατιστικές αναφορές του
συστήματος διαχείρισης κλήσεων και ηλεκτρονικών αιτημάτων των έργων και
αποτελέσματα ποιοτικών αναφορών .
o καλή γνώση της Αγγλικής και γνώσεις χειρισμού Η/Υ
o θα πρέπει επιπλέον να έχει εμπειρία υλοποίησης σε έργα που υποστηρίζουν λειτουργίες
Back Οffice και ticketing.
Ο Υπεύθυνος διαχείρισης του Έργου οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα
αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, να ακολουθεί τις οδηγίες και να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις τους, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του έργου.


Ομάδα έργου που να αποτελείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:
 Ένας supervisor για τους Front Office εκπροσώπους – ομάδα έργου
 Ένας supervisor για τους Βack Office εκπροσώπους – ομάδα έργου
 Ένας team Leader ανά 15 εκπροσώπους (BO & FO) - ομάδα έργου
 Ένας υπεύθυνος εκπαίδευσης και διασφάλισης ποιότητας για τις FO & BO διαδικασίες
ανά 15 εκπροσώπους
Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
o θα πρέπει να ομιλεί άπταιστα την Ελληνική γλώσσα
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o να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία τριών (3) ετών σε αντίστοιχα έργα
o να έχει -τουλάχιστον- απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης Σχολής, καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας και γνώσεις χειρισμού Η/Υ
o Υποστήριξη Λειτουργιών Back Office
ΥΠΟΕΡΓΟ 2
 Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου –Διοικητικής Παρακολούθησης έργου
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή/και διδακτορικού διπλώματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού στον τομέα των
οικονομικών ή της διοίκησης.
o 8ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ή/ και στη διαχείριση και
διοίκηση έργων


Ένας (1) Αναπληρωτής Υπεύθυνος - Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου με
τα ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή/και διδακτορικού διπλώματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού στον τομέα των
οικονομικών ή της διοίκησης.
o 8ετή επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ή/ και στη διαχείριση και
διοίκηση έργων



Δύο (2) Μέλη – Σύμβουλοι Διοικητικής Παρακολούθησης Έργου
o Τουλάχιστον 1 μέλος να είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της
Ελλάδας ή του εξωτερικού
o Τουλάχιστον 1 μέλος να έχει 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και στο
συντονισμό έργων



Δύο (2) Μέλη – Σύμβουλοι Διαχείρισης έργων
o Κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού εκ των
οποίων ο ένας τουλάχιστον στον τομέα της Διοίκηση επιχειρήσεων
o 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και στο συντονισμό έργων



Ένας (1) Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας



Ένα (1) Μέλος Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοίκησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων



Δύο (2) Μέλη Ομάδας Οικονομικής διαχείρισης
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o κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού εκ των
οποίων ο ένας στον τομέα των οικονομικών ή της λογιστικής ή της διοίκησης


Δύο (2) Μέλη Διοικητικής Υποστήριξης
o κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού εκ των
οποίων ο ένας στον τομέα της διοίκησης



Ένας (1) Νομικός,
o Κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού στη νομική
o συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους τομείς του
εργατικού, διοικητικού δικαίου και των δημοσίων συμβάσεων.



Δυο (2) μέλη διοικητικής υποστήριξης της Δομής

ΥΠΟΕΡΓΟ 3
 ένας (1) Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος
πτυχίου
πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης,
ειδικότητας/κατεύθυνσης
Πληροφορικής και Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου ειδικότητας/κατεύθυνσης
Πληροφορικής της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o να διαθέτει 10ετή εμπειρία σε σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων
πληροφορικής.


Ένας Υπεύθυνος ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών
o να έχει τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε δράσεις με αντικείμενο την ανάπτυξη
διαδικτυακών εφαρμογών
o να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 2 έργα που να έχουν ως αντικείμενο δράσεις
ενημέρωσης και προβολής

ΥΠΟΕΡΓΟ 4
 Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) ως επικεφαλής και συντονιστής της Ομάδας Έργου, ο
οποίος θα διαθέτει Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τουλάχιστον 5ετή αθροιστική
ειδική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
o Στρατηγικός ή/και επιχειρησιακός σχεδιασμός φορέων του δημοσίου ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα
o Λειτουργική ή/και οργανωτική αναδιάρθρωση φορέων του δημοσίου ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα
o Οργάνωση και λειτουργική υποστήριξη έργων διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων και
εξυπηρέτησης πελάτη
 Τουλάχιστον ένα ακόμα μέλος, το οποίο θα διαθέτει Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και
τουλάχιστον 2ετή επαγγελματική εμπειρία, με ειδική εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από
τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:
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o Στρατηγικός ή/και επιχειρησιακός σχεδιασμός φορέων του δημοσίου ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα
o Λειτουργική ή/και οργανωτική αναδιάρθρωση φορέων του δημοσίου ή/και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα
o Οργάνωση και λειτουργική υποστήριξη έργων διαχείρισης τηλεφωνικών κέντρων και
εξυπηρέτησης πελάτη
ΥΠΟΕΡΓΟ 5
 i) Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και
διδακτορικού διπλώματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 10έτη επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας εκ των οποίων τουλάχιστον 5ετη
στη διαχείριση και διοίκηση έργων


ii) Ένας Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού με τα ακόλουθα προσόντα
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 5έτη επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της οποίας να
έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 έργα που απαιτούν Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου
Επικοινωνίας και Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης



Δύο (2) μέλη Στρατηγικού Σχεδιασμού και πλάνου Μέσων με τα ακόλουθα προσόντα;
o Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας να διαθέτει 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο
συντονισμό και εκτέλεση πλάνου επικοινωνίας στα ΜΜΕ



Ένας (1) Κειμενογράφος με τα ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο



Δυο (2) Digital experts με τα ακόλουθα προσόντα:
o να είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή/και διδακτορικού διπλώματος της
Ελλάδας ή του εξωτερικού κατεύθυνσης επικοινωνίας ή/και Μάρκετινγκ ή/και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης
o τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας να διαθέτει Google Certification στις ενότητες
Search, Display & Video ή αντίστοιχο
o να έχουν 5ετή εμπειρία σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο



Δύο (2) Γραφίστες με τα ακόλουθα προσόντα:
o να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του
εξωτερικού σε συναφές αντικείμενο
o να έχουν εκτελέσει με επιτυχία δύο (2) έργα προβολής
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o 8ετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό με τη θέση αντικείμενο (ήτοι γραφιστικές
υπηρεσίες)


Ένας (1) Υπεύθυνος Διοργάνωσης προωθητικών δράσεων και εκδηλώσεων με τα
ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
o 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και
o να έχει εκτελέσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα (1) έργο με on line δράσεις ή/και
εκδηλώσεις



Ένα (1) Μέλος διοργάνωσης προωθητικών δράσεων και εκδηλώσεων με τα ακόλουθα
προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού με πτυχίο
ειδικότητας στην επικοινωνία ή/και στα ΜΜΕ
o 5ετή επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων

ΥΠΟΕΡΓΟ 6
 Ένα (1) Δημοσκόπο – Αναλυτή με τα ακόλουθα προσόντα:
o κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατεύθυνσης θετικών επιστημών της
Ελλάδας ή του εξωτερικού.
o τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο
Αναφορικά με το Υποέργο 1 απαιτείται επιπλέον:
γ) Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό τουλάχιστον 1.500 ατόμων, το οποίο θα είναι νόμιμα
απασχολούμενο και ασφαλισμένο (με δυνατότητα και απομακρυσμένης εργασίας).Να έχει τη
δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση των απαιτούμενων
υπηρεσιών .
δ) να διαθέτει, τον αναγκαίο εξοπλισμό (hardware και software, την αναγκαία υποδομή και
εγκαταστάσεις του τηλεφωνικού κέντρου εντός Αττικής ή να δεσμευτούν εγγράφως ότι σε
περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι θα εγκαταστήσουν την ανάλογη υποδομή εντός
διαστήματος ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.
ε) να διαθέτει «Πλάνο Επιχειρηματικής Συνέχειας» (Business Continuity Plan).
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις
γ, δ και ε πρέπει να καλύπτονται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι Οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά από ανεξάρτητο οργανισμό σχετικά
με το εξής πρότυπα διασφάλισης ποιότητας:
 ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού
 ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο αυτού, για την Ασφάλεια των Πληροφοριών
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 Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ” ή αντίστοιχο, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης που καλύπτει το
αντικείμενο του Υποέργου 5.
 Πρότυπο Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι ως άνω απαιτήσεις πρέπει να
καλύπτονται από τα μέλη της ένωσης ως εξής:
 Tουλάχιστον ένα μέλος πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού με πεδία
εφαρμογής τις υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου (call center) και εξυπηρέτησης πελατών
ηλεκτρονικά (web)
 Τουλάχιστον 1 μέλος πρέπει να διαθέτει και τα τέσσερα (4) πρότυπα, ήτοι ISO 9001:2015
ή ισοδύναμο αυτού, ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο αυτού, για την Ασφάλεια των
Πληροφοριών, Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ” ή αντίστοιχο, από διαπιστευμένους φορείς και
Πρότυπο Πιστοποίησης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή άλλο
ισοδύναμο, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο,
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
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επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν
πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα)
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού
της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης
δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν,
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει
μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει
την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί
να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία
υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και
ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου
2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του
λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός
φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω
δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης
οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της
βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση
συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την
παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες
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δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ.
α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ
προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας.
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που
καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό
πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της
αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην
παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους
κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική
του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται
οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου
που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές
είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές τους είναι ονομαστικές
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ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες
πριν την υποβολή της προσφοράς.
Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που
κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα
με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω
πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της
αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της
εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.
Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την
παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την
έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν
προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ.
7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Προς το σκοπό αυτό, ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών
ονομαστικοποίησης, απαιτείται να προσκομίσει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της
παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
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βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη
χρηματοοικονομική τους επάρκεια και φερεγγυότητα προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση
του έργου και συγκεκριμένα προσκομίζουν:
- Δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο
43 β του ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του ν.3190/1995 για τις
Ε.Π.Ε.) ή καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται
στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων. Σε
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών,
δύναται να προσκομίσει το έντυπο Ε3 για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δύναται να προσκομίσει αντίστοιχες
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος από το σύστημα taxis ή αντίστοιχα Εκκαθαριστικά
Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά.
- Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή
άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες
δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.
- Εάν ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει
στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι
συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια.
- Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά.
Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους
οποίους αναφέρει ο προσφέρων.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
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1. Για την περίπτωση του άρθρου 2.2.6 παρ. α, πίνακας των κυριότερων συναφών έργων, που
έχουν εκτελέσει ή/και ολοκληρώσει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη που να καλύπτουν
αθροιστικά όλες τις απαιτήσεις της παραγράφου α του υπό ανάθεση έργου.
Ο πίνακας έργων εμπειρίας θα έχει την ακόλουθη μορφή:
Διάρκεια Προϋπολογισμός
Αναθέτων
Σύντομη
Τίτλος
Έργου
/
Ποσοστό Αποδεικτικό
Α/Α
Φορέας/
περιγραφή
Έργου
(Από
- συμμετοχής στο τεκμηρίωσης
Πελάτης
Έργου
έως)
έργο

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από αποδεικτικά στοιχεία
εκτέλεσης. Εάν οι Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται
απλά αντίγραφα πιστοποιητικών ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, συντασσόμενα από την
Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την
Αρμόδια Αρχή, αυτό θα αντικαθίσταται από τη σύμβαση του οικονομικού φορέα με την
αρμόδια αρχή. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο οικονομικός φορέας, ως μέλος κοινοπραξίας
(εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, αρκεί η προσκόμιση
Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει εκτελεστεί επιτυχώς. Εάν οι
Πελάτες ήταν ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται είτε δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα
είτε υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο.
Σημειώνεται ότι τα Έργα που αφορούν σε υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου δεν θεωρούνται
παρεμφερή.
2. Για την περίπτωση του άρθρου 2.2.6 παρ. γ, αντίγραφα καταστάσεων του e-ΕΦΚΑ ή άλλου
αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για το απασχολούμενο προσωπικό του Υποψηφίου, από τα
οποία να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός και η φύση απασχόλησης του προσωπικού της
εταιρείας, και γνήσια αντίγραφα κατάστασης προσωπικού με αριθμό πρωτοκόλλου από το
ΕΡΓΑΝΗ καθώς και Οργανόγραμμα προτεινόμενου προσωπικού για τη στελέχωση της
Ομάδας Υπηρεσιών με αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους αυτής.
Υπεύθυνη Δήλωση του Διαγωνιζόμενου που ρητά θα δηλώνει τη διαθεσιμότητα του
προτεινόμενου προσωπικού.
3. Για την περίπτωση του άρθρου 2.2.6 παρ. δ, περιγραφή της υφιστάμενης κτηριακής και
τεχνικής υποδομής και εξοπλισμού και δήλωση του τόπου εγκατάστασης της, η οποία θα
πρέπει να είναι εντός Αττικής και έγγραφη δέσμευση ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν
ανάδοχοι θα εγκαταστήσουν την ανάλογη υποδομή εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από
την υπογραφή της σύμβασης.
i. Πίνακα του απαραίτητου εξοπλισμού (Hardware και Software) που θα
χρησιμοποιήσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και ο οποίος θα
περιλαμβάνει την ημερομηνία αγοράς και λειτουργίας τους καθώς και τη μέγιστη
χρονική περίοδο αντικατάστασης κάθε επιμέρους περιγραφόμενου είδους εξοπλισμού
σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών
ii. Περιγραφή της πολιτικής του Διαγωνιζόμενου όσον αφορά στην προστασία των
συστημάτων του (ασφάλεια πρόσβασης, ασφάλεια περιεχομένου, κλπ.)
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iii.

Περιγραφή των εγκαταστάσεων του Διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση των
Υπηρεσιών καθώς και των χώρων που θα διατεθούν για τις ανάγκες εκπαιδεύσεων

4. Για την περίπτωση του άρθρου 2.2.6 παρ. ε, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι διαθέτουν Πλάνο Επιχειρηματικής Συνέχειας.
5. Για την περίπτωση του άρθρου 2.2.6 παρ. β,
 Βιογραφικά Σημειώματα της Ομάδας Έργου από το οποίο να αποδεικνύεται ευθέως η
εμπειρία και οι επαγγελματικές ικανότητες για τις απαιτήσεις του ρόλου στην Ομάδα
Διοίκησης και Διαχείρισης του Έργου που προτείνεται. Τα ανωτέρω βιογραφικά
σημειώματα θα συνοδεύονται από πίνακα καταγραφής των στελεχών της ομάδας έργου,
στον οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο των στελεχών, ο ρόλος τους στην ομάδα
έργου και τα προσόντα τους. Ο πίνακας καταγραφής των στελεχών της ομάδας έργου θα
πρέπει να είναι σύμφωνος με την ακόλουθη μορφή:
Ονοματεπώνυμο

Ρόλος
στην Αρμοδιότητες / Προσόντα
Ομάδα Έργου
Καθήκοντα
στελέχους

Α/Μ

 Τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών της Ομάδας Έργου
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή (δεν απαιτείται
γνήσιο υπογραφής).
 Υπεύθυνες Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή
Υπεύθυνης Δήλωσης (απαιτείται γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή) στην οποία να
δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή και
επιπρόσθετα ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που
υποβάλλει την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και –
ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
πιστοποιητικά που ζητούνται κατά περίπτωση.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία,
και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
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εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.
ii) για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του
οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων
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και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και
πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και
τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον
διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του
φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η
σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους
συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο
δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται
ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της
σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι
καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλόλητας που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που
θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την
εκτέλεση των εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του υπό ανάθεση
έργου
Καταλληλότητα μεθοδολογικής προσέγγισης και βαθμός 20%
Κ1
προσαρμογής στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
του αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. Σαφήνεια
και πληρότητα της προσφοράς ως προς την κατανόηση
του αντικειμένου και των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων
της παρούσας διακήρυξης.
(η εκ μέρους των υποψηφίων γενική αναφορά μεθόδων και
εργαλείων, η οποία δε συνδέεται ευθέως και επαρκώς με
τις Φάσεις και επιμέρους απαιτήσεις του Έργου, θα
βαθμολογείται με
βαθμολογία μικρότερη των 100
βαθμών)
Προτάσεις υλοποίησης του έργου και εφαρμογής τους 35%
Κ2
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.
Πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας του οικονομικού 20%
Κ3
φορέα και Προτάσεις αντιμετώπισης έκτακτων
συμβάντων
Χρονική κατανομή των δράσεων στη διάρκεια του έργου 5%
Κ4
(Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
80%
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: Οργάνωση και λειτουργία του Οικονομικού Φορέα
Οργάνωση και διοίκηση Ομάδας Έργου
Κ5
10%
Καταλληλότητα και Επάρκεια της δομής προτείνεται
προτεινόμενης δομής,
Συσχέτιση
μελών
της
Ομάδας
Έργου
με 10%
Κ6
συγκεκριμένες δράσεις του έργου.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
20%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Επεξήγηση Κριτηρίων:
Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται:
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου
Κατανόηση και αξιολόγηση των ιδιαιτεροτήτων του έργου. Η διατύπωση κατάλληλων και
σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων με εξατομικευμένη χρήση και εφαρμογή στις απαιτήσεις του
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έργου.
Η οργάνωση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων σε συνάφεια με τις σχετιζόμενες
παρεμβάσεις με τεκμηρίωση της διασύνδεσής τους.
Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (Εφαρμογή Μεθοδολογιών και Συστημάτων
Διαχείρισης και Διασφάλισης της Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών).
Περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών Εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την Υλοποίηση του Έργου.
Διάγραμμα Ροής και Παραδοτέα των επιμέρους ενεργειών /δράσεων.
Χρονικός Προγραμματισμός των Ενεργειών του Έργου.
Κριτήριο Κ1: Κρίνεται η σαφήνεια και η πληρότητα της προσφοράς του διαγωνιζομένου της
μεθοδολογίας που θα εφαρμόσει σε όλα τα στάδια εκτέλεσης, ως προς την καταλληλότητα της
εφαρμογής της σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις υλοποίησης της σύμβασης. Βαθμολογείται ο
βαθμός επάρκειας και καταλληλότητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης της προτεινόμενης
μεθοδολογίας στις ειδικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της σύμβασης, με σκοπό να εκτιμηθεί ο
βαθμός κατανόησης του συμβατικού αντικειμένου από τους προσφέροντες ειδικά ως προς τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες υλοποίησής του. Παράλληλα, αξιολογούνται το πλάνο
στελέχωσης της ομάδας & προγραμματισμού των βαρδιών για την επίτευξη των ποσοτικών
δεικτών, η μέθοδος παρακολούθησης της απόδοσης, οι χρόνοι απόκρισης του αναδόχου σε
αιτήματα του Υπουργείου για αλλαγές που αφορούν τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας, η πολιτική
ασφάλειας δεδομένων κλπ.
Κριτήριο Κ2: Αξιολογούνται οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τον προσφέροντα, σύμφωνα
με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.3.2 και συγκεκριμένα θα εξεταστούν:
- Κατά πόοσο οι προτάσεις υλοποίησης εφαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις του έργου
- η λειτουργικότητά τους
- η συμβατότητά τους με τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής στα πλαίσια του έργου
Κριτήριο Κ3: Με αυτό το κριτήριο βαθμολογείται το πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας που
διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης για την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του έργου και παραθέτονται κατά πόσο οι προτάσεις
αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων ανταποκρίνονται στις ανάγκες του έργου.
Κριτήριο Κ4: Με αυτό το κριτήριο βαθμολογείται ο χρονικός προγραμματισμός των επιμέρους
ενεργειών/δράσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, από το οποίο να προκύπτει
η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: Οργάνωση και λειτουργία του Οικονομικού Φορέα
Παρουσίαση της Δομής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Ομάδας Έργου, καθώς και
αποτύπωση των Αρμοδιοτήτων – Ρόλων των μελών της.
Κατάλογος Στελεχών, τα οποία προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου,
προσδιορισμό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήμα, διαθεσιμότητα, περιγραφή των
καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των Παραδοτέων και την εκτέλεση των Εργασιών.
Αναλυτική περιγραφή του Σχήματος Διοίκησης του Έργου λαμβάνοντας υπόψη την
41

22PROC010322317 2022-04-04
πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα του έργου
Κριτήριο Κ5: Κρίνεται η επάρκεια και καταλληλόλητα προτεινόμενης δομής, οργάνωσης και
διοίκησης Ομάδας Έργου.
Κριτήριο Κ6: Κρίνεται η συσχέτιση μελών της Ομάδας Έργου με συγκεκριμένες δράσεις
της Σύμβασης.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Α. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους
120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η βαθμολόγηση οποιουδήποτε επιμέρους κριτηρίου των ομάδων με τιμή κατώτερη των 100
βαθμών (ήτοι που δεν καλύπτει ή παρουσιάζει αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της διακήρυξης)
επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του και στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία
(εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9
προς τα πάνω).
Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο
αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ), ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με
τον ακόλουθο τύπο:
ΑΒΤΠ = (Κ1 x Σ1) + (Κ2 x Σ2) + ……+ (ΚνxΣν)
Όπου
ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
κνx: η βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Α και Β σε κλίμακα 0-120
και,
σνx: οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ομάδων κριτηρίων Α και Β,
αντίστοιχα.
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον τύπο:
ΑΒΤΠ
ΤΒΤΠ= ------------------------------ x 100
ΑΒΤΠmax
όπου
ΤΒΤΠ : o Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς,
ΑΒΤΠ : η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου και
ABTΠmax: η Απόλυτη Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του καλύτερου τεχνικά
υποψηφίου.
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ), εφόσον απαιτείται,
στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
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Β. Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και
δεν θα απορριφθούν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά,
λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό κόστος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (ΟΠ) του
Παραρτήματος ΙΙΙ.
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως
εξής:
OΠ min
ΤΒOΠ= -------------- x 100
OΠ
όπου
ΤΒΟΠ : ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς
ΟΠ min : η Οικονομική Προσφορά του μειοδότη
ΟΠ : η Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 100).
Γ. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική κατάταξη των υποψηφίων θα
χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος για τον υπολογισμό του συνολικού βαθμού (ΣΒ) της
προσφοράς:
ΣΒ = {(0,80*ΤΒΤΠ) + (0,20*ΤΒΟΠ)}
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία
της τεχνικής προσφοράς, βάσει των ανωτέρω.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Υποέργο.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου
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οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες»,
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο
ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ,
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή
ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων)
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου
2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του Υποσυστήματος,
ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά
δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και
σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους,
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στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που
έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον
όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από
τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά,
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή
Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.
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Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,
ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό
αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείουταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της
υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον
παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός
φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9
του ίδιου άρθρου,
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
γ) Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής:
1) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 12 μήνες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για
επιπλέον 12 μήνες και
2) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ.
Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες
σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ.
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2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4,
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Στην ενότητα αυτή, ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική
του πρόταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
αναλυτικά στην Ενότητα 2.3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας και να συμπεριλάβει
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη και στα επιμέρους κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 ανά τμήμα.
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει -κατ’ ελάχιστον- τα εξής:
Ι) Αναλυτική Τεχνική Προσφορά όπου θα περιγράφεται αναλυτικά: το αντικείμενο του έργου
και η μεθοδολογία υλοποίησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία δράση, οι διοικητικές
διαδικασίες, το χρονοδιάγραμμα του έργου, τα προσόντα και η εμπειρία των μελών της ομάδας
έργου και τυχόν εξειδικευμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την παραγωγή προγραμμάτων και
διαφημιστικών υλικών.
Παράλληλα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
(Α) - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η Ενότητα "Πρόταση μεθοδολογίας - προσέγγισης των Υπηρεσιών" θα περιέχει αναλυτική
περιγραφή του τρόπου, με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει τη στρατηγική και τις
υπηρεσίες με έμφαση στην ανάλυση – εξειδίκευση των δράσεων αυτού.
Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν πρόταση που περιλαμβάνει ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Διαγωνιζόμενος για την επιτυχή υλοποίηση του
έργου, σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη.
Ειδικότερα, ανά Υποέργο:
Υποέργο 1
o Η μεθοδολογία θα συμπεριλαμβάνει πλάνο στελέχωσης ομάδας, προγραμματισμού βαρδιών
για την επίτευξη των ποσοτικών δεικτών, παρακολούθησης απόδοσης, πολιτικής ασφάλειας
δεδομένων κλπ.
o Ολοκληρωμένη μεθοδολογία και πλάνο δράσης για την εύρυθμη λειτουργία των
παρεχόμενων υπηρεσιών και για την εξασφάλιση της επίτευξης των ποσοτικών και ποιοτικών
δεικτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
o Μέσω της λειτουργίας της υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής sms ή
email στους Πολίτες
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o Ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που να διασφαλίζει την
απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του έργου (πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας).
Συγκεκριμένα ο διαγωνιζόμενος πρέπει να διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση:
1. για την αντιμετώπιση αστοχιών στις υποδομές του, παρουσιάζοντας αντίστοιχες
διαδικασίες, Back up υποδομές, χρόνους ανάκτησης κλπ. για τη συνέχιση της λειτουργίας
και την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως :
 Αστοχιών υπολογιστικού επικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού/συστημάτων
και ανάκτησης λειτουργίας από άλλη κατάλληλη υποδομή.
 Αστοχιών κτιριοδομικών χαρακτηριστικών και ανάκτησης λειτουργίας από άλλη
κατάλληλη υποδομή
 Αστοχιών από φυσικές καταστροφές, γεγονότα ανωτέρας βίας κλπ.
2. για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου λόγω πανδημίας ή άλλης
έκτακτης κατάστασης.
 Βεβαίωση τηλεπικοινωνιακού παρόχου για το σύνολο των καναλιών (γραμμών) που
διατίθενται. Επίσης ο ανάδοχος θα δεσμεύεται ότι από το σύνολο της
τηλεπικοινωνιακής του υποδομής θα μπορεί να παρέχει 20 PRIs για την εξυπηρέτηση
του έργου και σε περίπτωση ανάγκης προσαύξησης σε ποσοστό xx θα μπορεί να
ανταποκριθεί σε διάστημα μικρότερο της μιας εβδομάδας. Ο ανάδοχος στις
περιπτώσεις που απαιτείται θα πρέπει να μπορεί χωρίς επιπλέον χρέωση προς το
Υπουργείο να έχει τη δυνατότητα άμεσης προώθησης των κλήσεων
 Προσχέδιο «Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων», ως «εκτελούντες την
επεξεργασία» .
Το εν λόγω προσχέδιο θα τεθεί υπό συζήτηση, ωστόσο θα πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον
τα κάτωθι:
1. Το αντικείμενο επεξεργασίας
2. Η διάρκεια της επεξεργασίας
3. Η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας
4. Ο τύπος των προσωπικών δεδομένων που εμπλέκονται
5. Οι κατηγορίες του υποκειμένου των δεδομένων
6. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Επιπροσθέτως άλλες παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη της
«Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων» είναι οι ακόλουθες :
- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες
οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο.
- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άτομα που επεξεργάζονται
τα δεδομένα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστοσύνης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
συμφωνιών εμπιστευτικότητας υπαλλήλων ή αποδεκτών πολιτικών χρήσης.
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- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει
την ασφάλεια της επεξεργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω αναφορών ελέγχου
τρίτων ή ερωτηματολογίων ασφάλειας πληροφοριών.
- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να βοηθήσει
τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να ανταποκριθεί στο αίτημα των ατόμων να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους.
- Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο
Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να βοηθήσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σχετικά με την ασφάλεια της επεξεργασίας, την
κοινοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εκτιμήσεις
επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων. Η Συμφωνία πρέπει να καθορίζει τον τύπο
πληροφοριών και τα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται για την ειδοποίηση παραβίασης
και σε κάθε περίπτωση εντός των προθεσμιών που τάσσει ο νόμος.
- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να διαγράψει ή να επιστρέψει όλα τα προσωπικά
δεδομένα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στο τέλος της σύμβασης, αλλά και να
διαγράψει τα υπάρχοντα προσωπικά δεδομένα.
- Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει να υποβάλλεται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις
από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει επίσης να
παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τις πληροφορίες που χρειάζεται για να
διασφαλίσει ότι και οι δύο πληρούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 28 GDPR
και να περιγράφεται σαφώς η φύση των δικαιωμάτων ελέγχου (συχνότητα, τύπος
ελέγχου, κόστος).
o Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει βασικές λειτουργίες του συστήματος
διαχείρισης (επίλυσης και εσωτερικής δρομολόγησης) με συγκεκριμένες προτάσεις
αυτοματοποίησης βάσει διαδικασιών, τα απαραίτητα υποστηρικτικά συστήματα (ενδεικτικά:
ηχογράφηση κλήσεων, workforce management κ.α.) και προδιαγραφή των σχετικών δεικτών
/ αναφορών (επιχειρησιακών ή ποιοτικών). Η προσέγγιση υλοποίησης για τον σχεδιασμό του
συστήματος του τηλεφωνικού κέντρου, μέσα από τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των
συστημάτων με στόχο να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα, είναι οι εξής:
1. Προδιαγραφές τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων βάσει όγκου κλήσεων
2. Προδιαγραφές συστήματος υποδοχής και δρομολόγησης επαφών (ενδεικτικά: IVR, wait
offline, κλπ.)
3. Προδιαγραφές και βασικές λειτουργίες συστήματος διαχείρισης (επίλυσης και εσωτερικής
δρομολόγησης) – με συγκεκριμένες προτάσεις αυτοματοποίησης βάσει διαδικασιών
4. Προδιαγραφές τρόπων ενημέρωσης για την πορεία ενός θέματος καθώς και επικοινωνίας
της επίλυσης (ενδεικτικά: SMS / email templates, αυτόματες καμπάνιες, κανόνες
επικοινωνίας κ.α.)
5. Προδιαγραφές υποστηρικτικών συστημάτων (ενδεικτικά: ηχογράφηση κλήσεων,
workforce management κ.α.)
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6. προδιαγραφή των σχετικών δεικτών / αναφορών (επιχειρησιακών ή ποιοτικών)
7. Υψηλές προδιαγραφές συστημάτων με στόχο την διασφάλιση της λειτουργίας της
υπηρεσίας του τηλεφωνικού κέντρου, παροχή Primary & Backup υποδομών συστήματος
και ανάλυση του BUSINESS CONTINUITY PLAN
o Το χρονοδιάγραμμα του έργου, από το οποίο να προκύπτει η δυνατότητα έναρξης λειτουργίας
του τηλεφωνικού κέντρου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
o Πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας και τρόπος αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, βάσει των
απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Υποέργο 2
o Η μεθοδολογική προσέγγιση συντονισμού και διαχείρισης του συνόλου του έργου.
Υποέργο 3
o Η μεθοδολογία ανάπτυξης των απαιτούμενων συστημάτων και υποσυστημάτων, της
διαδικτυακής πύλης και της έξυπνης εφαρμογής για κινητά.
o Το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού, υλοποίησης ανάπτπυξης των απαιτούμενων συστημάτων και
υποσυστημάτων, της διαδικτυακής πύλης και της έξυπνης εφαρμογής για κινητά.
Υποέργο 4
o Η μεθοδολογία της ποιοτικής αξιολόγησης και των συνεχών βελτιώσεων.
o Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργου.
Υποέργο 5
o την κατάρτιση και εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας για τις θεματικές
κατηγορίες σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική της Αναθέτουσας Αρχής, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.
o Οι Οικονομικοί Φορείς, στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, αλλά και για κάθε επιμέρους
ενέργεια που θα προτείνουν θα τεκμηριώνουν τη σύνδεση με τους γενικούς και ειδικούς
στόχους των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος και θα περιγράφουν τον τρόπος
μέτρησης της αποτελεσματικότητας με ποσοτικοποιημένα κριτήρια.

Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται ιδίως τα εξής:


Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών (π.χ. είδος ενέργειας, τεχνικές προδιαγραφές,
τεκμηρίωση πρότασης, στοχοθέτηση κοινού, αναμενόμενη αποτελεσματικότητα και τρόπος
μέτρησής της) και



Περιγραφή παραδοτέων ανά ενέργεια



Τρόπος επιλογής και στόχευσης των ομάδων - κοινού στόχος



Κατανόηση και αξιολόγηση των επικοινωνιακών στόχων των δράσεων όπως περιγράφονται
51

22PROC010322317 2022-04-04
στο Παράρτημα Ι


Κατανόηση και αξιολόγηση του σχεδίου δράσεων επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι



Ο τρόπος εξασφάλισης της ποιότητας και της συνάφειας των υπηρεσιών με τους γενικούς και
ειδικούς στόχους όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι



Πρόταση με αναλυτικό διάγραμμα Ροής και χρονικός προγραμματισμός των επιμέρους
ενεργειών /δράσεων-



Το συνολικό πλάνο υλοποίησης (συνολικό χρονοδιάγραμμα) των δράσεων και η κατανομή
τους στο σύνολο της διάρκειας του έργου

Υποέργο 6
o Η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαιτούμενων ερευνών.
o Προτεινόμενες θεματολογίες ερευνών.
o Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ερευνών.
(Β) – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η Ενότητα «Οργάνωση και λειτουργία του Οικονομικού Φορέα» περιλαμβάνει την αναλυτική
περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών για το σύνολο των Υποέργων
(βάσει του άρθρου 2.2.9.2, Β.4 της παρούσας) που θα λάβουν μέρος στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης (Ομάδα Έργου). Περιλαμβάνεται ειδικότερα:


Πίνακας της ομάδας έργου



Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του έργου, της συμμετοχής των στελεχών του
διαγωνιζόμενου σε επίπεδο αρμοδιοτήτων κάθε ενός σε συνάρτηση με την εξειδίκευση και
την υλοποίηση του έργου.



Συνοπτική παρουσίαση των στελεχών της Ομάδας Έργου και των καθηκόντων που
προβλέπεται να αναλάβουν για την εκτέλεση του έργου. Περιγραφή της Οργανωτικής Δομής
της Ομάδας Έργου, συνοδευόμενη από σχηματικό διάγραμμα (Οργανόγραμμα) όπου θα
εμφανίζονται τα δομικά στοιχεία του οργανογράμματος (π.χ. υπεύθυνος έργου,
κύριες/παραγωγικές και υποστηρικτικές μονάδες υλοποίησης της σύμβασης, κ.λπ.), οι
συνδέσεις αυτών και η ιεραρχική τους εξάρτηση. Ανάλυση και τεκμηρίωση προτεινόμενων
ανθρώπινων πόρων προκειμένου να αποδειχθεί η δυνατότητα παροχής των ζητούμενων από
την διακήρυξη υπηρεσιών.



Κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας, τρόπο και μέσα παρακολούθησης της πορείας, απαιτήσεων
και αναγκών του προγράμματος δημοσιότητας.

Απαιτείται επιπλέον από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ομάδα εκπαίδευσης που θα
αναλάβει την αρχική εκπαίδευση όλων των εκπροσώπων καθώς και σημαντικές
ενημερώσεις/επικαιροποιήσεις που θα ακολουθήσουν, καθώς επίσης και να αναπτύξει και να
παρέχει εκπαιδευτικό υλικό προς την ομάδα εκπαίδευσης και να απαντά σε τυχόν απορίες.
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Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Έργου, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή συμφωνήσει διαφορετικά. Εάν για κάποια αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχο
του Αναδόχου, παραστεί ανάγκη αντικατάστασης του Υπεύθυνου Διαχείρισης του Έργου, ο
Ανάδοχος φροντίζει για την αντικατάστασή του με άτομο αντίστοιχων ή ανώτερων προσόντων.
Η αλλαγή του Υπεύθυνου Διαχείρισης του έργου, των supervisors και team Leaders θα μπορεί να
γίνεται μόνο εφόσον το ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή και σε περίπτωση υποχρεωτικής τους
αλλαγής λόγω ανωτέρας βίας, θα πρέπει να προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει αυστηρά υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές
των Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
ΙΙ) Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου:
1. εταιρική παρουσίαση (επιχειρηματική δομή, ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης))
2. τομείς δραστηριότητας
3. υλικοτεχνική υποδομή
4. προσωπικό που απασχολεί
Οι οικονομικοί Φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων
όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος III.
Η τιμή δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και ανά τμήμα σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
ΙΙΙ και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου pdf. Επιπλέον, στον φάκελο «Οικονομική Προσφορά» οι
συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν ως συνημμένα αρχεία σε μορφή .pdf και ψηφιακά
υπογεγραμμένα, τα έντυπα που εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσης.
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Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα
πρόσθετα, σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως οικονομική προσφορά), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα
διακήρυξη.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους
πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό
διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν
έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα
το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά και η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
ορίζονται από την παρούσα,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις
αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά
του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή
τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103
του ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
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2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων
των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά», στις 06/05/2022 και μετά από την ώρα 11:30


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση
ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του
οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας
παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη
της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν
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από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με
επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1
και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.
Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν
γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για
την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά
απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
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Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω
σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την
παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του
πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται
στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως
πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω
παραγράφου 2.4.2.5.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή
τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της
προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται.
Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση
των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ.
5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν
υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή
η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα
με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β)
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
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δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή
του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους
αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον,
αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν
γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και
των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά
της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της
ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του
ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της
πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα
με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την
υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να
αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν.
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
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προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και
Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν.
4412/2016 . Η επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί
της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και
δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά
από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ.
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα
αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης,
τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους
αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της
προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα
που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των
απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται
αρμοδίως. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής
από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα
αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του
ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς
λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του
δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π.,
την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο,
την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το
διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση
της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου
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κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός
εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για
την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε
ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη,
ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης
σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 106 , β) 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 ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το
δικαίωμα ενεργοποίησης της προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο
και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.
Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται,
σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά
το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
τη σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν
αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά
προτεραιότητας, η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η προσφορά του αναδόχου και η παρούσα
διακήρυξη.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση
της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας
αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και
μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή
της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για
όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
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τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται
ότι είναι δυνατή η μεταφορά προϋπολογισμού από το Υποέργο 5: Ενέργειες Ενημέρωσης και
Δημοσιότητας, έως 30% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του, υπέρ του Υποέργου 1: Λειτουργία
Δομής Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης Πολιτών «1555», κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της
Αναθέτουσας.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει συνολικά τη φύση της σύμβασης.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην
παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να
αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα
υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην
αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας
θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά
τα λοιπά την ίδια διαδικασία.
4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει
ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην
παρούσα σχέδιο σύμβασης.

4.7

Εγγύηση καλής λειτουργίας – Υπηρεσίες συντήρησης

4.7.1 Στο πλαίσιο της παρούσας, ο ανάδοχος θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες καλής
λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος:
Θα διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό (Help Desk), η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη
του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα παρακάτω αναφερόμενα διαστήματα, την
αποκατάσταση προβλημάτων/ βλαβών. Η βλάβη θα αναφέρεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσα από
τις ιστοσελίδες υποστήριξης που παρέχει ο κατασκευαστής του λογισμικού.
Για κάθε πρόβλημα που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος, όπως
αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο, ο Ανάδοχος οφείλει εντός 24 ωρών από την αναφορά της
βλάβης να προβαίνει τουλάχιστον σε μερική επίλυση του προβλήματος (workaround) ώστε τα
προϊόντα να είναι διαθέσιμα μέχρι και την οριστική επίλυση του. Σε περίπτωση που αυτό δεν
καταστεί εφικτό μέσα σε 24 ώρες από την αναφορά της βλάβης, δεν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε
κυρώσεις για τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, ο Ανάδοχος οφείλει εντός των
επόμενων 24 ωρών να λύσει οριστικά το πρόβλημα.. Ως χρόνος επίλυσης ορίζεται ο συνολικός
χρόνος από την ειδοποίηση της βλάβης μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα
με τα ανωτέρω και μετράει από την ημερομηνία και ώρα της αναγγελίας του προβλήματος.
4.7.2 Προβλήματα που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος / των υπηρεσιών
θεωρούνται ενδεικτικά:
α. η πλήρης απώλεια της χρήσης των υπηρεσιών,
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β. η αδυναμία εύλογης ολοκλήρωσης των εργασιών των χρηστών,
γ. η μη λειτουργικότητα του προϊόντος σε σχέση με την εκπλήρωση της αποστολής του
Υπουργείου.
Ειδικότερα χαρακτηριστικά των τυχόν προβλημάτων είναι:
α. καταστροφή δεδομένων (data corruption),
β. μη διαθεσιμότητα κρίσιμης τεκμηριωμένης λειτουργίας,
γ. μόνιμο «κρέμασμα» του συστήματος (system hangs), δημιουργώντας μη αποδεκτές ή
μόνιμες καθυστερήσεις σε αποκρίσεις και
δ. συνεχής πτώση του συστήματος, ακόμα και μετά από συνεχόμενες προσπάθειες
επανεκκίνησης.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν εφόσον θα έχει ρητά αποδειχθεί ότι η οποιαδήποτε βλάβη δεν θα
οφείλεται ούτε θα έχει προέλθει με οποιοδήποτε τρόπο από εξοπλισμό, λειτουργικά συστήματα
και εφαρμογές τρίτων.
Ο συνολικός χρόνος μη οριστικής επίλυσης του προβλήματος, όπως ορίζεται σε σχέση με τα
προβλήματα της ανωτέρω παραγράφου, ανά κλήση δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες από την
αναφορά της βλάβης. Για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ποινική ρήτρα που θα ορίζεται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή θα τον καλεί να συμμορφωθεί εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, άλλως θα εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
4.7.3 Πέραν των υποχρεώσεων του Αναδόχου που ρητά αναφέρονται στην εγγύηση καλής
λειτουργίας και στις υπηρεσίες συντήρησης:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εντός εύλογου χρόνου (το ανώτερο εντός 90 ημερών)
το Υπουργείο σχετικά με τις εξελίξεις και βελτιώσεις του λογισμικού με ενημερωτικά φυλλάδια
και παρουσιάσεις των νέων προϊόντων.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο λογισμικό από την ημερομηνία προσφοράς μέχρι την
ημερομηνία παράδοσης έχει τροποποιηθεί ή βελτιωθεί, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα μέσα στα
χρονικά πλαίσια της Σύμβασης, να εγκαταστήσει να το αντικαταστήσει με άλλο πιο πρόσφατης
τεχνολογίας, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών, με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης
και αφού υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την προτεινόμενη αντικατάσταση.
Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης εφόσον υπάρξουν τεχνολογικές εξελίξεις βελτιωτικές ή εφόσον
έχει ανακοινωθεί το τέλος ζωής (end of life) για το προσφερόμενο λογισμικό, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μέσα στα χρονικά πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, να το αντικαταστήσει με άλλο
πιο πρόσφατης τεχνολογίας, τουλάχιστον ιδίων ή καλύτερων χαρακτηριστικών και αφού υπάρξει
η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου για την αντικατάστασή του με τις ίδιες τιμές της Σύμβασης.
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Πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού κάθε φάσης, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει το
Υπουργείο εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές, που έχουν γίνει στους τύπους των προϊόντων που
θα εγκατασταθούν τελικά στη Φάση αυτή.
Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, το Υπουργείο δικαιούται, μετά την εξασφάλιση των
απαιτούμενων εγκρίσεων, να προμηθεύεται προϊόντα λογισμικού (S/W), που απαιτούνται για τις
τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις του έργου. Οι βελτιώσεις αυτές θα προτείνονται με
τεκμηριωμένη τεχνική γνωμοδότηση της ΓΓΠΣ και θα ακολουθεί η έκδοση σχετικής απόφασης
από το Υπουργείο.
Επίσης, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον εξοπλισμό πληροφορικής ή και
να προσαρτήσει στον εξοπλισμό πληροφορικής οποιοδήποτε εξάρτημα ή άλλο εξοπλισμό
προσφέρεται από άλλους προμηθευτές.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατά χρόνο σύμφωνα με τα επιμέρους
χρονοδιαγράμματα των Υποέργων του συνολικού έργου και το αναλυτικό Σχέδιο Δράσης που θα
υποβάλει ο Ανάδοχος προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο 10 ημέρες από την
υπογραφή της Σύμβασης.
Ειδικότερα, η πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, θα γίνεται
τμηματικά, μετά την παράδοση και παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και Αναφορών
Εργασίας ως εξής:
Υποέργο 1
Η πληρωμή πραγματοποιείται απολογιστικά. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε
15.622.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/
A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

1

Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνί
ας και
εξυπηρέτη
σης
πολιτών
1555

2
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ

3

ΔΡΑΣΕΙΣ
Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνί
ας και
Υποστήριξ
ης Κοινού
(front
office)

Υποστήριξ
η της
Δομής
(back
office)

Σύστημα
διαχείριση
ς κλήσεων
και
συνοδευτικ
ές
υπηρεσίες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1.1.1. Μηνιαίες και
Ετήσιες Αναφορές
Κλήσεων
Π1.1.2. Μηνιαίες
Αναφορές Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες,
Ετήσιες Συγκριτικές
Αναφορές Στατιστικών
Δεδομένων
Π1.1.1. Μηνιαίες και
Ετήσιες Αναφορές
Κλήσεων
Π1.1.2. Μηνιαίες
Αναφορές Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες,
Ετήσιες Συγκριτικές
Αναφορές Στατιστικών
Δεδομένων
Π1.3.1. Παράδοση του
συστήματος διαχείρισης
κλήσεων (συνοδευόμενο
από έκθεση
πεπραγμένων)
Π1.3.2 Συνοδευτικές
υπηρεσίες (διασφάλισης
ποιότητας και ελέγχου/
αναφορών και
επιχειρησιακών
στατιστικών/
αυτοματοποιημένων
ερευνών ικανοποίησης)

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

Μηνιαίες
απολογιστικές
πληρωμές με βάση
τις σχετικές
εκθέσεις αναφοράς
και του όγκου των
κλήσεων
85,78%
Μηνιαίες
απολογιστικές
πληρωμές με βάση
τις σχετικές
εκθέσεις αναφοράς
και του όγκου των
κλήσεων
11,66%
30% για το Π1.3.1
σε δύο μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και
το υπόλοιπο 70%
για το Π1.3.2 σε 5
απολογιστικές
6μηνιαίες δόσεις
(Μ6, Μ12, Μ18,
Μ24, Μ30), βάσει
των αναγκών της
αναθέτουσας

2,56%
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Υποέργο 2
Η πληρωμή πραγματοποιείται τμηματικά βάσει των παραδοτέων. Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 2 ανέρχεται σε 1.080.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙ
Σ

1

Γενικός
Συντονισ
μός
Έργου Συνεργα
σία με
επιμέρου
ς φορείς

2

2

Σύμβουλος
Διοικητικής
και
Διαχειριστι
κής
Υποστήριξη
ς για την
υλοποίηση
του Έργου

ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗ
ΡΙΞΗ

3

4

Διοικητικ
ή
υποστήρι
ξη για
την
παρακολ
ούθηση
όλων των
διαδικασι
ών
υλοποίησ
ης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π2.1.1 Αναφορά
ενεργειών για την
παρακολούθηση και το
συντονισμό δράσεων για
την ενίσχυση της
Αποτελεσματικότητας
Π2.1.2 Μηνιαίες
Αναφορές Εργασιών και
Προόδου Υποέργων
Π2.2.1 Μηνιαίες
Αναφορές Ενεργειών
Υποστήριξης
Π2.2.2 Μηνιαίες
αναφορές με ανοιχτά
θέματα προς επίλυση
(εφόσον υπάρχουν)
Π2.2.3 Αναφορά
προβλημάτων και
εισηγητικές αναφορές
επίλυσης θεμάτων
Π2.2.4 Μηνιαίες
συγκεντρωτικές
αναφορές προόδου για
όλες τις ομάδες εργασίας
Π2.2.5 Μηνιαίες
Αναφορές Νομικών
Θεμάτων
Π2.2.6
Εμπειρογνωμοσύνες

Παρακολ
ούθηση
και
Εξασφάλ
ιση
Ποιότητα
ς
Υλοποίη
σης &
Αποτελε
σμάτων
Έργου

Π2.3.1 Ολικό Πλάνο
Διασφάλισης Ποιότητας
(πλάνο ποιότητας και
επικαιροποιήσεις του)

Συντονισ
μός και
Παρακολ
ούθηση
Διοικητικ
ών και
Χρηματο
οικονομι

Π2.4.1 Μηνιαίες
Αναφορές συμμόρφωσης
με τις απαιτήσεις
ποιότητας και διατύπωση
προτάσεων για τη
Βελτίωση των
Παραδοτέων, με έμφαση
στις αλληλεξαρτήσεις,

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστ
ό επί του
Π/Υ της
δράσης

Σε 15 ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις
(Μ2, Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12, Μ14,
Μ16, Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24, Μ26,
Μ28, Μ30)
13,89%

Σε 15 ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις
(Μ2, Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12, Μ14,
Μ16, Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24, Μ26,
Μ28, Μ30)

28,70%
12,5% κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης και 14
ισόποσες διμηνιαίες
δόσεις από τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ4, Μ6,
Μ8, Μ10, Μ12, Μ14,
Μ16, Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24, Μ26,
Μ28, Μ30)
Σε 15 ισόποσες
διμηνιαίες δόσεις
(Μ2, Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12, Μ14,
Μ16, Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24, Μ26,
Μ28, Μ30)

7,41%

24,07%
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κών
Στοιχείω
ν έργου

5

Μελέτη
Εφαρμογ
ής
Προτύπω
ν
Ποιότητα
ς και
GDPR

6

Εκπαίδευ
ση ανά
ομάδα
χρηστών
καθώς
και το
απαιτούμ
ενο
εκπαιδευ
τικό
υλικό

αλληλεπιδράσεις των
Παραδοτέων.

Π2.5.1: Επικαιροποίηση
του Πλάνου
Συμμόρφωσης στον
Γενικό Κανονισμό
Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
- GDPR (GDPR
Compliance Plan)
Π2.5.2 Επικαιροποίηση
εγχειριδίου πολιτικών
Π2.5.3 Εκπαίδευση
προσωπικού

20% κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης και για τα
3 παραδοτέα, 20%
κατά τον 6ο μήνα
από την υπογραφή
της σύμβασης και
για τα 3 παραδοτέα
και το υπόλοιπο σε 4
ισόποσες 6μηνιαίες
αναφορές (Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30)

Π2.6.1 Παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού
ανά φορέα και
επικαιροποιήσεις
(εκπαιδευτικό υλικό)
Π2.6.2 Εκπαιδεύσεις
(έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων)

65% για το 1ο έτος
σε 4 3μηνιαίες
ισόποσες δόσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12) και το
υπόλοιπο 35% σε 6
3μηνιαίες ισόποσες
δόσεις (Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27,
Μ30)

4,63%

21,30%

Υποέργο 3
Η πληρωμή πραγματοποιείται τμηματικά βάσει των παραδοτέων. Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 3 ανέρχεται σε 850.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/
A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π3.1.1: Τεύχος
προδιαγραφών και
λειτουργικών
απαιτήσεων

3

Πληροφορια
κό Σύστημα
Πολυκαναλι
κής
Εξυπηρέτησ
ης

ΥΠΟΔΟΜΕ
Σ

1

Μελέτη
Εφαρμογή
ς

Π3.1.2: Σχέδιο
Διαλειτουργικότητας
και Σχέδιο
Virtualization,
Αρχιτεκτονική
Συστήματος, Ρόλοι
Χρηστών, Ασφάλεια
Συστήματος, Σχέδιο
Ανάκαμψης από
καταστροφή

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 1ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

1,18%

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
1,18%
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2

3

4

Υλοποίηση
,
Παραμετρ
οποίηση
και
Εγκατάστα
ση
Εφαρμογή
ς
Διαχείριση
ς
Αιτημάτων
Πολιτών
(ticketing)
καθώς και
των
Υποσυστη
μάτων Α)
Διαχείριση
ς Γνώσης
και
Συνεργασί
ας και Β)
Διοικητική
ς
Πληροφόρ
ησης και
Διαχείριση
ς
Αναφορών
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς
Διαχείριση
ς
Αιτημάτων
, και των
Υποσυστη
μάτων
Α)
Διαχείριση
ς Γνώσης
και
Συνεργασί
ας
Β)
Διοικητική
ς
Πληροφόρ
ησης και
Διαχείριση
ς
Αναφορών
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Εφαρμογή

Π3.2.1 Παράδοση της
εφαρμογής
συνοδευόμενη από
έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

30,59%

Π3.3.1 Έκθεση
αναφοράς
πεπραγμένων

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

1,76%
Π4.4.1 Εκθέσεις
αναφοράς
πεπραγμένων

6 ισόποσες δόσεις
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,

7,06%
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5

6

7

8

9

10

11

ς και των
Υποσυστη
μάτων
Υλοποίηση
και
Παραμετρ
οποίηση
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Ανάπτυξη
και
Παραμετρ
οποίηση
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Εκπαίδευσ
η στην
πλατφόρμα
και στα
υποστηρικ
τικά
συστήματα
, στη
διαδικτυακ
ή πύλη και
εφαρμογή
για
έξυπνες
συσκευές

Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
Π4.5.1 Παράδοση της
διαδικτυακής πύλης
συνοδευόμενη από
έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
5,88%

Π4.6.1 Έκθεση
αναφοράς
πεπραγμένων

Π4.7.1 Εκθέσεις
αναφοράς
πεπραγμένων

Π4.8.1 Εφαρμογή για
έξυπνες συσκευές
συνοδευόμενη από
έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
6 ισόποσες δόσεις
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30

2,35%

2,94%

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
5,88%

Π4.9.1 Έκθεση
αναφοράς
πεπραγμένων

Μία εξοφλητική
δόση κατά τον 5ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
2,35%

Π4.10.1 Εκθέσεις
αναφοράς
πεπραγμένων

6 ισόποσες δόσεις
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
2,94%

Π4.11.1 Εκθέσεις
αναφοράς
πεπραγμένων

5 ισόποσες 6μηνιαίες
δόσεις βάσει των
εκθέσεων αναφοράς

7,06%
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12

Υποστήριξ
η και
πρόσθετες
προσαρμογ
ές
βελτιώσεω
ν και
παραμετρο
ποιήσεων
λογισμικού́

Π4.12.1 Εκθέσεις
αναφοράς
πεπραγμένων

10% σε 2 ισόποσες
6μηνιαίες δόσεις
κατά τον πρώτο
χρόνο (5% τον Μ6
και 5% τον Μ12) και
90% σε 3 ισόποσες
6μηνιαίες για τα
επόμενα 2 έτη (30%
τον Μ18, 30% τον
Μ24, 30% τον Μ30)

28,82%

Υποέργο 4
Η πληρωμή πραγματοποιείται τμηματικά βάσει των παραδοτέων. Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 4 ανέρχεται σε 400.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

4

Ποιοτική
Αξιολόγηση
και Συνεχής
Βελτίωση
(octane)

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Αποτύπωση
γνωσιακών
βάσεων των
επιμέρους
φορέων.
Διαχείριση και
επικαιροποίηση
τους κατά τη
διάρκεια του
έργου

• Π4.1.1:
Γνωσιακές βάσεις
των επιμέρους
φορέων
• Π4.1.2:
Διαχείριση και
επικαιροποίηση
γνωσιακών βάσεων
των επιμέρους
φορέων

Βελτιστοποίηση
Ομάδων
Υποδοχής
Επαφών (Front
Office)

• Π4.2.1:
Διαγνωστική
μελέτη (με
αναφορά σε pain
points και ευκαιρίες
βελτίωσης) και
προτάσεις δράσεων
για το Front Office
– παραδοτέο κατά
τον Μ3
• Π4.2.2: Αναφορά
για υλοποιηθείσες
δράσεις με
αποτίμηση
υλοποίησης και
μέτρηση
αποτελεσματικότητ
ας καθώς και νέες
προτάσεις δράσεων
εφόσον απαιτείται –
παραδοτέο σε
τριμηνιαία βάσει με
αρχή τον Μ6

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΞΗ

2

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
60% με την
παράδοση του
Π4.1.1 κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης και 40%
για το Π4.1.2 σε 6
4μηνιαίες ισόποσες
δόσεις από τον 8ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ8,
Μ12, Μ16, Μ20,
Μ24, Μ28)

Ποσοστ
ό επί
του Π/Υ
της
δράσης

45,00%

60% με την
παράδοση του
Π4.2.1 κατά τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης και το
υπόλοιπο 40% για
το Π4.2.2 σε 6
4μηνιαίες ισόποσες
δόσεις από τον 8ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ8,
Μ12, Μ16, Μ20,
Μ24, Μ28)

33,75%
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Διασφάλιση
Ποιότητας

3

• Π4.3.1:
Μεθοδολογία και
διαδικασία
αξιολόγησης
προσαρμοσμένη
ανά κανάλι
• Π4.3.2:
Μεθοδολογία και
διαδικασία τυχαίας
δειγματοληψίας στο
πλαίσιο
συγκεκριμένων
κριτηρίων
• Π4.3.3:
Μεθοδολογία και
διαδικασία
συγκριτικής
ευθυγράμμισης
• Π4.3.4: Δείγματα
παραγόμενων
αναφορών

60% με την
παράδοση κατά τον
3ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης για το
σύνολο των
παραδοτέων και το
υπόλοιπο 40% σε 6
ισόποσες 4μηνιαίες
δόσεις με αρχή τον
8ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης για το
σύνολο των
παραδοτέων (Μ8,
Μ12, Μ16, Μ20,
Μ24, Μ28)
21,25%

Υποέργο 5
Η πληρωμή πραγματοποιείται απολογιστικά βάσει των παραδοτέων. Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 5 ανέρχεται σε 4.250.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/A

5

ΥΠΟΕΡΓΟ

Ενέργειες
Ενημέρωσης
και
Δημοσιότητα
ς

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επικοινωνιακή
Στρατηγική και
Υποστήριξη της
ΑΑ κατά την
εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π5.1.1. Κατάρτιση
Στρατηγικής
Επικοινωνίας και
εξειδίκευση
Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας
(Επικοινωνιακή
στρατηγική και
εξειδικευμένο
Σχέδιο Δράσεων)
• Π5.1.2. Υποστήριξη της
ΑΑ κατά την
εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας και
των προτεινομένων
ενεργειών
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης κάθε 3
μήνες)

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

3 ισόποσες
δόσεις κατά τον
1ο μήνα, 13ο
μήνα και 25ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης
1,41%
10 ισόποσες
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστκής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

2,26%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

2

3

ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνδυασμένες
Ενέργειες
Προβολής &
Δημοσιότητας
στα ΜΜΕ

Δημιουργικός
Σχεδιασμός &
Παραγωγή
Έντυπου,
Οπτικοακουστικο
ύ & Λοιπού
Προωθητικού &
Ενημερωτικού
Υλικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
•
Π5.2.1.Στρατηγικός
σχεδιασμός
διαφημιστικού
πλάνου μέσων για
τα ΜΜΕ (MEDIA
PLAN) &
διαχείριση
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.2.2.
Υλοποίηση Πλάνου
Μέσων για ΜΜΕ
(MEDIA PLAN)σε
Τηλεόραση/ραδιόφ
ωνο/Τύπος/Διαδίκτ
υο/Outdoor
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
•Π5.2.3.
Σχεδιασμός και
συντονισμός
ενεργειών έμμεσης
δημοσιότητας –
Παροχή υπηρεσιών
Γραφείου Τύπου
και Διαχείρισης
Σχέσεων με ΜΜΕ
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.3.1.
Δημιουργία
Έντυπου Υλικού
(Μακέτες
ενημερωτικών
εντύπων,
φυλλαδίων &
αφισών) (Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
2,64%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
48,71%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
1,76%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,

1,53%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)

• Π5.3.2.
Δημιουργία
Διαφημιστικού
Υλικού (Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
-Π5.3.2.1. Μακέτες
καταχωρήσεων
στον Τύπο &
Outdoor
-Π5.3.2.2.
Δημιουργία Web
Banners
-Π5.3.2.3.
Δημιουργία
Οπτικοακουστικού
Υλικού: Σενάρια
για τηλεοπτικά
σποτ 30''/Σενάρια
για ραδιοφωνικά
σποτ 30''/Σενάρια
για προωθητικά
video για social
media, εκδηλώσεις
κλπ
• Π5.3.3.
Παραγωγή Έντυπου
& Διαφημιστικού
Υλικού (Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
-Π5.3.3.1.
Παραγωγή
ενημερωτικών
εντύπων,
φυλλαδίων &
αφισών
-Π5.3.3.2.
Παραγωγή Outdoor
Υλικών

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

2,82%

10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

6,27%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

4

ΔΡΑΣΕΙΣ

Προβολή στο
Διαδίκτυο και στα
Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
-Π5.3.3.3.
Παραγωγή
τηλεοπτικών σποτ
30΄΄
-Π5.3.3.4.
Παραγωγή
ραδιοφωνικών σποτ
30΄΄
-Π5.3.3.5.
Παραγωγή
προωθητικών video
για social media,
εκδηλώσεις κλπ
• Π5.4.1.
Στρατηγικός
σχεδιασμός
διαφημιστικού
πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (digital
media plan) του
Υπουργείου
Εργασίας &
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
στήσιμο &
διαχείριση
διαφημιστικών
καμπανιών
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.4.2.
Υλοποίηση
διαφημιστικού
πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (digital
media plan) του
Υπουργείου
Εργασίας &
Κοινωνικών
Υποθέσεων:
Google Ads
(Google Display
Network, VideoYouTube,

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

1,54%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
18,82%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

5

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ψηφιακές
Εφαρμογές

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Discovery) και
Facebook &
Instagram Ads)
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.4.3.
Δημιουργικός
Σχεδιασμός &
Παραγωγή
Διαφημιστικών
Αναρτήσεων για το
διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης: Google
Ads (Google
Display Network,
Video-YouTube,
Discovery) και
Facebook &
Instagram Ads)
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.4.4.
Ενημέρωση μέσων
κοινωνικής
δικτύωσης με
οργανικό
περιεχόμενο /
Αναρτήσεις στα
social media
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.5.1 Διαχείριση
Διαδικτυακής
Πύλης Δημιουργία
Περιεχομένου
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

1,53%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
1,41%
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,

1,41%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

6

ΔΡΑΣΕΙΣ

Σχεδιασμός &
Οργάνωση
Προωθητικών &
Άλλων Ενεργειών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.5.2
Δημιουργία &
Διαχείριση Social
Messaging
Networks (π.χ.
Viber, Facebook)
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.6.1.
Οργάνωση μεικτών
(δια ζώσης και
ηλεκτρονικών)
εκδηλώσεωνημερίδων (Phygital
events) (Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.6.2. Ενέργειες
για την Προβολή
και προσέλκυση
δημοσιότητας στα
ΜΜΕ, Οργάνωση
Press Events
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)
• Π5.6.3.
Σχεδιασμός,
Προμήθεια /
Παραγωγή
Προωθητικών
Υλικών &
Παρουσιάσεων
(Υποβολή
Απολογιστικής
έκθεσης
(περιλαμβάνει και
τα συνοδευτικά

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)
10
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

1,76%

2,00%

12
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης
2,00%
12
απολογιστικές
3μηνιαίες
δόσεις με την
υποβολή
έκαστης
απολογιστικής
έκθεσης
2,12%
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
αποδεικτικά) κάθε
3 μήνες)

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

Υποέργο 6
Η πληρωμή πραγματοποιείται απολογιστικά βάσει των παραδοτέων. Ο προϋπολογισμός του
Υποέργου 6 ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε 380.000€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Αναλυτικά ο τρόπος πληρωμής είναι:

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

6

Έρευνες
ικανοποίησ
ης του
κοινού

ΔΡΑΣΕΙΣ
Ετήσιες
Έρευνες

ΕΡΕΥΝΕΣ
2

3μηνιαίες
Έρευνες
Παρακολο
ύθησης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π6.1.1. Ποιοτικές, με
ομαδικές συζητήσεις
(χρήστες υπηρεσίας)
• Π6.1.2. Ποιοτικές σε
εργαζομένους &
στελέχη υπηρεσίας
• Π6.2.1. Ποσοτικές ή
Ποιοτικές τηλεφωνικές
(χρήστες υπηρεσίας)
• Π6.2.2. Ποσοτικές ή
Ποιοτικές σε
εργαζομένους &
στελέχη υπηρεσίας

ΤΡΟΠΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ποσοστό
επί του
Π/Υ της
δράσης

3 ισόποσες ετήσιες
δόσεις με την παράδοση
και των 2 παραδοτέων
39,47%
10 απολογιστικές
3μηνιαίες τμηματικές
πληρωμές με βάση τις
σχετικές έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί
βάσει των αναγκών του
έργου (Μ3, Μ6, Μ9,
Μ12, Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

60,53%

Με την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου, θα αποπληρώνεται το 100% της αξίας του, με την
επιφύλαξη τυχόν κρατήσεων, τμηματικών αποσβέσεων προκαταβολής, κλπ όπως ορίζονται στην
παρούσα προκήρυξη και με βάση τις κείμενες διατάξεις.
Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται από τον ανάδοχο, ώστε η συγκέντρωση και υποβολή των
διαφόρων παραδοτέων να είναι σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα και το αργότερο εντός πέντε
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα εκάστου Υποέργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα
και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/20161.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας,
με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε
προθεσμία όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.
Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο

1

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
β) οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας για το
Υποέργο 1
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της
Σύμβασης ή, σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών, της αντίστοιχης διάρκειας της
εκάστοτε Δράσης εκάστου Υποέργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ)..
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Οι ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και παρακρατούνται από τις
επόμενες πληρωμές του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά της από τη Σύμβαση και το νόμο, όπως η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης έναντι των χρόνων παράδοσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου, εγκρίνεται παράταση του αντίστοιχου χρόνου από την αναθέτουσα αρχή και δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια
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σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των
συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά
της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της.
Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή,
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης
ή παράλειψης.
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6.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), με τη συνεπικουρία Ομάδας Διοίκησης
Έργου που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο του Σχήματος Διοίκησης όπως θα
ορίζεται στη Σύμβαση, με συμμετοχή μεταξύ άλλων και εκπροσώπων των ωφελούμενων
εποπτευόμενων φορέων.
Στην αρμοδιότητά της ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) θα είναι η
πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, ο έλεγχος της συμμόρφωσης του
αναδόχου με τους όρους της σύμβασης και η εισήγηση στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων.
Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) επίσης θα είναι να
παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των Υποέργων, να παραλαμβάνει μηνιαίες εκθέσεις προόδου,
στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων, και γενικά να είναι
παραλήπτης όλης της σχετικής αλληλογραφίας με τον Ανάδοχο από την έναρξη μέχρι τη λήξη της
Σύμβασης.
6.1.2. Για την επιτυχή υλοποίηση της Σύμβασης απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός
εργασιών μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου με στόχο:


Την οργάνωση των ομάδων που θα υλοποιήσουν τη Σύμβαση.



Τον καθορισμό του τρόπου επικοινωνίας.



Την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας.



Τον καθορισμό των διαδικασιών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.



Τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τη διασφάλιση μετά την παράδοση της ομαλής λειτουργίας και συντήρησης του
συστήματος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις εργασίας καθ' όλη τη
διάρκεια του έργου με την αναθέτουσα αρχή, προκειμένου αυτή να παρέχει καθοδήγηση και να
παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση και την καλή εκτέλεση του έργου.


Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον Ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από την
Ομάδα Διοίκησης Έργου, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της Σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της Σύμβασης ή, όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, προσκομίζεται από τον Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
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καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την
επιτροπή παραλαβής.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί
χρονικά μέχρι δώδεκα (12) μήνες
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

2

Σύμβουλος
Διοικητικής
και
Διαχειριστική
ς
Υποστήριξης
για την

Π1.1.1. Μηνιαίες και Ετήσιες
Αναφορές Κλήσεων
Π1.1.2. Μηνιαίες Αναφορές
Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες, Ετήσιες
Συγκριτικές Αναφορές
Στατιστικών Δεδομένων

Κάθε μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

3

Σύστημα
διαχείριση
ς κλήσεων
και
συνοδευτικ
ές
υπηρεσίες

Π1.3.1. Παράδοση του
συστήματος διαχείρισης κλήσεων
(συνοδευόμενο από έκθεση
πεπραγμένων)
Π1.3.2 Συνοδευτικές υπηρεσίες
(διασφάλισης ποιότητας και
ελέγχου/ αναφορών και
επιχειρησιακών στατιστικών/
αυτοματοποιημένων ερευνών
ικανοποίησης)

Το Π1.3.1 θα
παραδοθεί σε
παραγωγική
λειτουργία εντός 2
μηνών από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και
το Π1.3.2 θα
υλοποιηθεί βάσει των
αναγκών της
αναθέτουσας και θα
παραδίδονται
6μηνιαίες αναφορές
από την υπογραφή
της σύμβασης (Μ6,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30)

1

Γενικός
Συντονισμ
ός Έργου Συνεργασί
α με
επιμέρους
φορείς

Π2.1.1 Αναφορά ενεργειών για
την παρακολούθηση και το
συντονισμό δράσεων για την
ενίσχυση της
Αποτελεσματικότητας
Π2.1.2 Μηνιαίες Αναφορές
Εργασιών και Προόδου
Υποέργων

Κάθε δύο μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2, Μ4,
Μ6, Μ8, Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16, Μ18,
Μ20, Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28, Μ30)

Υποστήριξ
η της
Δομής
(back
office)

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
ΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΞΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

Κάθε μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

2

1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1.1.1. Μηνιαίες και Ετήσιες
Αναφορές Κλήσεων
Π1.1.2. Μηνιαίες Αναφορές
Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες, Ετήσιες
Συγκριτικές Αναφορές
Στατιστικών Δεδομένων

1

Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνίας
και
εξυπηρέτηση
ς πολιτών
1555

ΔΡΑΣΕΙΣ
Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνί
ας και
Υποστήριξ
ης Κοινού
(front
office)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ
υλοποίηση
του Έργου

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

2

ΔΡΑΣΕΙΣ
Διοικητική
υποστήριξ
η για την
παρακολού
θηση όλων
των
διαδικασιώ
ν
υλοποίηση
ς

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π2.2.1 Μηνιαίες Αναφορές
Ενεργειών Υποστήριξης
Π2.2.2 Μηνιαίες αναφορές με
ανοιχτά θέματα προς επίλυση
(εφόσον υπάρχουν)
Π2.2.3 Αναφορά προβλημάτων
και εισηγητικές αναφορές
επίλυσης θεμάτων
Π2.2.4 Μηνιαίες συγκεντρωτικές
αναφορές προόδου για όλες τις
ομάδες εργασίας
Π2.2.5 Μηνιαίες Αναφορές
Νομικών Θεμάτων
Π2.2.6 Εμπειρογνωμοσύνες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

Κάθε δύο μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2, Μ4,
Μ6, Μ8, Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16, Μ18,
Μ20, Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28, Μ30)

3

Παρακολο
ύθηση και
Εξασφάλισ
η
Ποιότητας
Υλοποίηση
ς&
Αποτελεσμ
άτων
Έργου

Π2.3.1 Ολικό Πλάνο
Διασφάλισης Ποιότητας (πλάνο
ποιότητας και επικαιροποιήσεις
του)

Παράδοση του
πλάνου ποιότητας τον
2ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και
15διμηνιαίες εκθέσεις
- επικαιροποιήσεις
από τον 4ο μήνα
(Μ4, Μ6, Μ8, Μ10,
Μ12, Μ14, Μ16,
Μ18, Μ20, Μ22,
Μ24, Μ26, Μ28,
Μ30)

4

Συντονισμ
ός και
Παρακολο
ύθηση
Διοικητικώ
ν και
Χρηματοοι
κονομικών
Στοιχείων
έργου

Π2.4.1 Μηνιαίες Αναφορές
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
ποιότητας και διατύπωση
προτάσεων για τη Βελτίωση των
Παραδοτέων, με έμφαση στις
αλληλεξαρτήσεις,
αλληλεπιδράσεις των
Παραδοτέων.

Κάθε δύο μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2, Μ4,
Μ6, Μ8, Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16, Μ18,
Μ20, Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28, Μ30)

Π2.5.1: Επικαιροποίηση του
Πλάνου Συμμόρφωσης στον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων - GDPR
(GDPR Compliance Plan)
Π2.5.2 Επικαιροποίηση
εγχειριδίου πολιτικών
Π2.5.3 Εκπαίδευση προσωπικού

Πρώτη παράδοση και
των 3 παραδοτέων
κατά το 2ο μήνα από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2),
ειπικαιροποίηση των
παραδοτέων κατά τον
6ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6) και
για τα 3 παραδοτέα
και το υπόλοιπο σε 4
6μηνιαίες αναφορές
(Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30)

5

Μελέτη
Εφαρμογή
ς
Προτύπων
Ποιότητας
και GDPR
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

6

3

Πληροφοριακ
ό Σύστημα
Πολυκαναλικ
ής
Εξυπηρέτηση
ς

ΔΡΑΣΕΙΣ
Εκπαίδευσ
η ανά
ομάδα
χρηστών
καθώς και
το
απαιτούμε
νο
εκπαιδευτι
κό υλικό

1

Μελέτη
Εφαρμογή
ς

2

Υλοποίηση
,
Παραμετρ
οποίηση
και
Εγκατάστα
ση
Εφαρμογή
ς
Διαχείριση
ς
Αιτημάτων
Πολιτών
(ticketing)
καθώς και
των
Υποσυστη
μάτων Α)
Διαχείριση
ς Γνώσης
και
Συνεργασί
ας και Β)
Διοικητική
ς
Πληροφόρ
ησης και
Διαχείριση
ς
Αναφορών

ΥΠΟΔΟΜΕ
Σ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

Π2.6.1 Παραγωγή εκπαιδευτικού
υλικού ανά φορέα και
επικαιροποιήσεις (εκπαιδευτικό
υλικό)
Π2.6.2 Εκπαιδεύσεις (έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων)

Κάθε 3μηνο από την
υπογραφή της
σύμβασης και για τα
δύο παραδοτέα (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15,
Μ18, Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

Π3.1.1: Τεύχος προδιαγραφών
και λειτουργικών απαιτήσεων

Παράδοση τον 1ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ1)

Π3.1.2: Σχέδιο
Διαλειτουργικότητας και Σχέδιο
Virtualization, Αρχιτεκτονική
Συστήματος, Ρόλοι Χρηστών,
Ασφάλεια Συστήματος, Σχέδιο
Ανάκαμψης από καταστροφή

Παράδοση τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2)

Π3.2.1 Παράδοση της εφαρμογής
συνοδευόμενη από έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων

Παράδοση τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

3

4

5

6

7

8

ΔΡΑΣΕΙΣ
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς
Διαχείριση
ς
Αιτημάτων
, και των
Υποσυστη
μάτων
Α)
Διαχείριση
ς Γνώσης
και
Συνεργασί
ας
Β)
Διοικητική
ς
Πληροφόρ
ησης και
Διαχείριση
ς
Αναφορών
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς και των
Υποσυστη
μάτων
Υλοποίηση
και
Παραμετρ
οποίηση
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Διαδικτυα
κής πύλης
Ανάπτυξη
και
Παραμετρ
οποίηση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

Π3.3.1 Έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Παράδοση τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ3)

Π4.4.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30

Π4.5.1 Παράδοση της
διαδικτυακής πύλης
συνοδευόμενη από έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων

Παράδοση τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ3)

Π4.6.1 Έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Παράδοση τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ4)

Π4.7.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

Π4.8.1 Εφαρμογή για έξυπνες
συσκευές συνοδευόμενη από
έκθεση αναφοράς πεπραγμένων

6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
Παράδοση τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ4)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

9

10

11

4

Ποιοτική
Αξιολόγηση
και Συνεχής
Βελτίωση
(octane)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΞΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Πιλοτική
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Παραγωγικ
ή
Λειτουργία
της
Εφαρμογή
ς για
έξυπνες
συσκευές
Εκπαίδευσ
η στην
πλατφόρμα
και στα
υποστηρικ
τικά
συστήματα
, στη
διαδικτυακ
ή πύλη και
εφαρμογή
για
έξυπνες
συσκευές

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

Π4.9.1 Έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Παράδοση τον 5ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ5)

Π4.10.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30

Π4.11.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

12

Υποστήριξ
η και
πρόσθετες
προσαρμογ
ές
βελτιώσεω
ν και
παραμετρο
ποιήσεων
λογισμικού́

Π4.12.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

1

Αποτύπωσ
η
γνωσιακών
βάσεων
των
επιμέρους
φορέων.
Διαχείριση
και

• Π4.1.1: Γνωσιακές βάσεις των
επιμέρους φορέων
• Π4.1.2: Διαχείριση και
επικαιροποίηση γνωσιακών
βάσεων των επιμέρους φορέων

Οι εκπαιδεύσεις
πραγματοποιούνται
με την ολοκλήρωση
της πιλοτικής
λειτουργίας κάθε
πλατφόρμας και
βάσει των αναγκών
που προκύπτουν. Οι
εκθέσεις αναφορές
παραδίδονται ανά 6
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6, Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30)
Η υποστήριξη
πραγματοποιείται σε
καθημερινά βάσει
των αναγκών του
έργου. Οι εκθέσεις
αναφορές
παραδίδονται ανά 6
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6, Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30,
Μ36)
Παράδοση του
Π4.1.1 κατά τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και
το Π4.1.2 κάθε
4μήνες από τον 8ο
μήνα από την
υπογραφή της
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

2

5

Ενέργειες
Ενημέρωσης
και
Δημοσιότητα
ς

ΔΡΑΣΕΙΣ
επικαιροπο
ίηση τους
κατά τη
διάρκεια
του έργου

Βελτιστοπ
οίηση
Ομάδων
Υποδοχής
Επαφών
(Front
Office)

3

Διασφάλισ
η
Ποιότητας

1

Επικοινωνι
ακή
Στρατηγικ
ή και
Υποστήριξ
η της ΑΑ
κατά την
εφαρμογή
του
Σχεδίου
Δράσεων
Επικοινωνί
ας

ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ

2

Συνδυασμέ
νες
Ενέργειες
Προβολής
&
Δημοσιότη

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ
σύμβασης ήτοι τους
μήνες Μ8, Μ12,
Μ16, Μ20, Μ24,
Μ28

• Π4.2.1: Διαγνωστική μελέτη (με
αναφορά σε pain points και
ευκαιρίες βελτίωσης) και
προτάσεις δράσεων για το Front
Office – παραδοτέο κατά τον Μ3
• Π4.2.2: Αναφορά για
υλοποιηθείσες δράσεις με
αποτίμηση υλοποίησης και
μέτρηση αποτελεσματικότητας
καθώς και νέες προτάσεις
δράσεων εφόσον απαιτείται –
παραδοτέο σε τριμηνιαία βάσει με
αρχή τον Μ6

Παράδοση του
Π4.2.1 κατά τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ3) και
το Π4.2.2 3μηνιαίες
εκθέσεις με αρχή τον
6ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ8, Μ12,
Μ16, Μ20, Μ24,
Μ28)

• Π4.3.1: Μεθοδολογία και
διαδικασία αξιολόγησης
προσαρμοσμένη ανά κανάλι
• Π4.3.2: Μεθοδολογία και
διαδικασία τυχαίας
δειγματοληψίας στο πλαίσιο
συγκεκριμένων κριτηρίων
• Π4.3.3: Μεθοδολογία και
διαδικασία συγκριτικής
ευθυγράμμισης
• Π4.3.4: Δείγματα παραγόμενων
αναφορών

Αρχική παράδοση
κατά τον 3ο μήνα
από την υπογραφή
της σύμβασης για το
σύνολο των
παραδοτέων και στη
συνέχεια σε
3μηνιαίες εκθέσεις με
αρχή τον 8ο μήνα
από την υπογραφή
της σύμβασης για το
σύνολο των
παραδοτέων (Μ8,
Μ12, Μ16, Μ20,
Μ24, Μ28)

• Π5.1.1. - Κατάρτιση
Στρατηγικής Επικοινωνίας και
εξειδίκευση Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας (Επικοινωνιακή
στρατηγική και εξειδικευμένο
Σχέδιο Δράσεων)

Παράδοση κατά τον
1ο μήνα, 13ο μήνα
και 25ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

• Π5.1.2. - Υποστήριξη της ΑΑ
κατά την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσεων Επικοινωνίας και των
προτεινομένων ενεργειών
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης κάθε 3 μήνες)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

• Π5.2.1.Στρατηγικός σχεδιασμός
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
τα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) &
διαχείριση (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

94

22PROC010322317 2022-04-04

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

3

ΔΡΑΣΕΙΣ
τας στα
ΜΜΕ

Δημιουργι
κός
Σχεδιασμό
ς&
Παραγωγή
Έντυπου,
Οπτικοακο
υστικού &
Λοιπού
Προωθητικ
ού &
Ενημερωτι
κού
Υλικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π5.2.2. Υλοποίηση Πλάνου
Μέσων για ΜΜΕ (MEDIA
PLAN)σε
Τηλεόραση/ραδιόφωνο/Τύπος/Δι
αδίκτυο/Outdoor (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
•Π5.2.3. Σχεδιασμός και
συντονισμός ενεργειών έμμεσης
δημοσιότητας – Παροχή
υπηρεσιών Γραφείου Τύπου και
Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.3.1. Δημιουργία Έντυπου
Υλικού (Μακέτες ενημερωτικών
εντύπων, φυλλαδίων & αφισών)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.3.2. Δημιουργία
Διαφημιστικού Υλικού
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
-Π5.3.2.1. Μακέτες
καταχωρήσεων στον Τύπο &
Outdoor
-Π5.3.2.2. Δημιουργία Web
Banners
-Π5.3.2.3. Δημιουργία
Οπτικοακουστικού Υλικού:
Σενάρια για τηλεοπτικά σποτ
30''/Σενάρια για ραδιοφωνικά
σποτ 30''/Σενάρια για προωθητικά
video για social media,
εκδηλώσεις κλπ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
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ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

4

ΔΡΑΣΕΙΣ

Προβολή
στο
Διαδίκτυο
και στα
Μέσα
Κοινωνική
ς
Δικτύωσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π5.3.3. Παραγωγή Έντυπου &
Διαφημιστικού Υλικού
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
-Π5.3.3.1. Παραγωγή
ενημερωτικών εντύπων,
φυλλαδίων & αφισών
-Π5.3.3.2. Παραγωγή Outdoor
Υλικών
-Π5.3.3.3. Παραγωγή
τηλεοπτικών σποτ 30΄΄
-Π5.3.3.4. Παραγωγή
ραδιοφωνικών σποτ 30΄΄
-Π5.3.3.5. Παραγωγή
προωθητικών video για social
media, εκδηλώσεις κλπ
• Π5.4.1. Στρατηγικός σχεδιασμός
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (digital
media plan) του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, στήσιμο &
διαχείριση διαφημιστικών
καμπανιών (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
• Π5.4.2. Υλοποίηση
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (digital
media plan) του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων: Google Ads (Google
Display Network, VideoYouTube, Discovery) και
Facebook & Instagram Ads)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.4.3. Δημιουργικός
Σχεδιασμός & Παραγωγή
Διαφημιστικών Αναρτήσεων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης: Google
Ads (Google Display Network,
Video-YouTube, Discovery) και
Facebook & Instagram Ads)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
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ΕΙΔΟΣ
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Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

5

6

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ψηφιακές
Εφαρμογές

Σχεδιασμό
ς&
Οργάνωση
Προωθητικ
ών &
Άλλων
Ενεργειών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)

• Π5.4.4. Ενημέρωση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με
οργανικό περιεχόμενο /
Αναρτήσεις στα social media
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.5.1 Διαχείριση Διαδικτυακής
Πύλης - Δημιουργία
Περιεχομένου (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
• Π5.5.2 Δημιουργία &
Διαχείριση Social Messaging
Networks (π.χ. Viber, Facebook)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.6.1. Οργάνωση μεικτών (δια
ζώσης και ηλεκτρονικών)
εκδηλώσεων-ημερίδων (Phygital
events) (Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.6.2. Ενέργειες για την
Προβολή και προσέλκυση
δημοσιότητας στα ΜΜΕ,
Οργάνωση Press Events
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.6.3. Σχεδιασμός, Προμήθεια
/ Παραγωγή Προωθητικών
Υλικών & Παρουσιάσεων
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30)
12 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30,
Μ33, Μ36)
12 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις
(Μ3, Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18, Μ21,
Μ24, Μ27, Μ30,
Μ33, Μ36)
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ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ
1

6

Έρευνες
ικανοποίησης
του κοινού

ΔΡΑΣΕΙΣ
Ετήσιες
Έρευνες

ΕΡΕΥΝΕΣ
2

3μηνιαίες
Έρευνες
Παρακολο
ύθησης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π6.1.1. Ποιοτικές, με ομαδικές
συζητήσεις (χρήστες υπηρεσίας)
• Π6.1.2. Ποιοτικές σε
εργαζομένους & στελέχη
υπηρεσίας
• Π6.2.1. Ποσοτικές ή Ποιοτικές
τηλεφωνικές (χρήστες υπηρεσίας)
• Π6.2.2. Ποσοτικές ή Ποιοτικές
σε εργαζομένους & στελέχη
υπηρεσίας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ
Ετησίως για το
Π6.1.1 και Π6.1.2
10 3μηνιαίες έρευνες
για το Π6.2.1 και 12
3μηνιαίες έρευνες για
το Π6.2.2 (Μ3, Μ6,
Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27,
Μ30)

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των υπηρεσιών,
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα στη Σύμβαση.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 και στο Παράρτημα Ι της
παρούσας.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα γίνουν οι παραλαβές των παραδοτέων του κάθε
Υποέργου, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Η οριστική παραλαβή γίνεται στο τέλος του τελευταίου χρονικά Υποέργου, με την ολοκλήρωση
όλων των φάσεων του. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων για
όλα τα παραδοτέα.
Η παράδοση και παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων των Υποέργων και της Σύμβασης γίνονται
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υποχρεωτικά σε συμφωνία με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως αυτό προβλέπεται στη
Σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
(ΕΠΠ) σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης του εκάστοτε παραδοτέου, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης, πέντε (5) ημέρες πριν την σχετική καταληκτική
ημερομηνία του εκάστοτε παραδοτέου.
6.3.2 Για την παραλαβή των παραδοτέων των επιμέρους Υποέργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής αξιολογεί την αρτιότητα και πληρότητα των παραδοτέων σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη Σύμβαση και ενδεικτικά μέσω:


Ανασκόπησης και αξιολόγησης των μελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων παραδοτέων
και τεκμηριωτικού υλικού.



Διενέργειας επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών.



Διενέργειας των απαραιτήτων ελέγχων και δοκιμών.



Επιβεβαίωσης καλής λειτουργίας του συστήματος με τη συνδρομή των κατά περίπτωση
ενδεδειγμένων οργάνων και υπηρεσιών.

Κατά τις εργασίες του ελέγχου μπορεί να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): α)
είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
Σύμβασης, χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 κατωτέρω.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης,
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Εκτιμώντας το εύρος
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των απαιτούμενων αλλαγών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής καθορίζει το χρονικό
διάστημα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος
παραλαβής, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει
κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός τακτής προθεσμίας από τη λήψη των
παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την
παραγωγή του τελικού αποδεκτού από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
παραδοτέου βαρύνουν τον Ανάδοχο.
6.3.5 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου
από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Η διαδικασία αντικατάστασης (επανυποβολής) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στα άρθρα 219
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και εξυπηρέτησης μέσω
του ενιαίου αριθμού επικοινωνίας και εξυπηρέτησης 1555 για ασφαλιστικά, εργασιακά και
κοινωνικά θέματα.
Ο ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών 1555, ο οποίος δημιουργήθηκε με
πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έχει ως σκοπό του την
αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενοποιώντας τα διάσπαρτα κέντρα επικοινωνίας
(τηλεφωνικά και ψηφιακά) που λειτουργούσαν μέχρι πρότινος στο Υπουργείο και τους Φορείς
του.
Στόχος τους είναι να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες την ημέρα, με ελάχιστο χρόνο
αναμονής. Με ένα απλό τηλεφώνημα, κάθε πολίτης μπορεί να έχει άμεση και αξιόπιστη
ενημέρωση, φιλική εξυπηρέτηση και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων του.
Το 1555 αποτελεί πλέον το ενιαίο σημείο επαφής του πολίτη με τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντικαθιστώντας επτά διαφορετικά τηλεφωνικά κέντρα
και γραμμές που υπήρχαν μέχρι πρότινος. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα
και είναι δωρεάν για όσους καλούν. Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τροποποίηση
του ωραρίου και των ημερών λειτουργίας και τη χρήση δυνατότητας αυτοματοποιημένων
απαντήσεων και call backs. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία μια πιλοτική περίοδο, καλύπτει
σήμερα το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα: e-ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ, ΟΑΕΔ, Υπηρεσίες Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εργασιακά Θέματα (ΕΡΓΑΝΗ), Ισότητα Φύλων και Δημογραφική Πολιτική,
καθώς και τα θέματα Βίας Κατά των Γυναικών, όπου οι κλήσεις παραπέμπονται στο ειδικό
τηλεφωνικό κέντρο 15900.
Πλέον ο ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 εξελίσσεται σε ένα
Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 συνδυάζοντας τηλεφωνικό
κέντρο, web & mobile εφαρμογές ενημέρωσης, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων
πολιτών (εφεξής καλούμενο 1555). Οι κύριες δραστηριότητες του περιλαμβάνουν την υποδοχή
των αιτημάτων των πολιτών, την παροχή πληροφόρησης, την καταγραφή και επίλυση
εξατομικευμένων θεμάτων, μέσω συστήματος ticketing.
Αναλυτικότερα, ο ενιαίος αριθμός 1555 επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών δίνει τη
δυνατότητα για :
 Γενική και προσωποποιημένη εξειδικευμένη πληροφόρηση προς όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα που ζουν ή/και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα
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 Άμεση, έγκυρη και φιλική επικοινωνία του πολίτη με την Πολιτεία
 Συνεπή, ασφαλή, αξιόπιστη και έγκυρη διαχείριση αιτημάτων
 Αποφυγή μετακίνησης και συγχρωτισμού σε υπηρεσίες και δομές για την εξυπηρέτηση των
πολιτών, και γενικότερα προστασίας αυτών από την πανδημία COVID 19.
 Ταχύτερη διευθέτηση σημαντικού αριθμού εκκρεμοτήτων
 Επίτευξη οικονομίων κλίμακας
 Μείωση του κόστους λειτουργίας και ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών

Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω Σύμβαση υλοποιείται μέσω των κάτωθι 6 υποέργων:
o Υποέργο 1: Λειτουργία Δομής Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών «1555»
o Υποέργο 2: Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής Υποστήριξης για την υλοποίηση
του Έργου
o Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης
o Υποέργο 4: Ποιοτική Αξιολόγηση και Συνεχής Βελτίωση
o Υποέργο 5: Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας
o Υποέργο 6: Έρευνες ικανοποίησης του κοινού

Υποέργο 1: Λειτουργία Δομής Επικοινωνίας και εξυπηρέτησης Πολιτών «1555»
Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά στη λειτουργία της δομής του ενιαίου αριθμού 1555
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα.
Η ενιαία Δομή λειτουργεί παρέχοντας στους πολίτες δυο βασικά επίπεδα εξυπηρέτησης: τη γενική
πληροφόρηση και την σύνθετη προσωποποιημένη εξειδικευμένη πληροφόρηση.
Σκοπός του σχεδιασμού είναι να μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην εξυπηρέτηση
που χρειάζονται, 24/7, αλλά και να επιλύονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά τα εξειδικευμένα
αιτήματα τους. Το υποέργο 1 αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις:
 Δράση 1: Λειτουργία δομής επικοινωνίας και υποστήριξης του κοινού (Front Office)
 Δράση 2: Υποστήριξη της δομής (Back Οffice)
 Δράση 3: Σύστημα διαχείρισης κλήσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών (διασφάλισης
ποιότητας και ελέγχου/ αναφορών και επιχειρησιακών στατιστικών/ αυτοματοποιημένων
ερευνών ικανοποίησης)
102

22PROC010322317 2022-04-04

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και απαιτήσεων
Δράση 1: Λειτουργία δομής επικοινωνίας και υποστήριξης του κοινού (Front Office) Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Εισερχομένων Κλήσεων
Η Δράση 1 αφορά στο πρώτο επίπεδο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών αφού
υποδέχεται όλο τον όγκο των εισερχόμενων κλήσεων για το σύνολο των θεμάτων / αιτημάτων και
τομέων/φορέων (ερωτήσεις, παράπονα, έναρξη/τερματισμό υπηρεσιών, κλπ.) Η στελέχωση της
Ομάδας Υποδοχής του Front Office είναι τέτοια ώστε να μπορεί να απαντά σε όλες τις κλήσεις,
χωρίς μεγάλες αναμονές. Τα στελέχη της ομάδας θα παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα απαντήσεις,
σε οποιοδήποτε ερώτημα γενικής πληροφόρησης του πολίτη αλλά και σε ένα υποσύνολο της
προσωποποιημένης πληροφόρησης, αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία, αλλά και έχοντας
πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα των φορέων. Επίσης, θα είναι εκπαιδευμένα ώστε να
καθοδηγούν τον πολίτη στη χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Front Office:
o Υποδέχονται την κλήση και δυνητικά θα μπορούν να υποδέχονται και αιτήματα από web
και mobile κανάλια.
o Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του πολίτη
o Δημιουργούν ένα νέο αίτημα στο πληροφοριακό σύστημα για κάθε ερώτημα/αίτημα του
πολίτη
o Καταχωρούν στα πεδία του πληροφοριακού συστήματος όλες τις απαιτητές πληροφορίες
που προσδιορίζουν με σαφήνεια το αίτημα του πολίτη
o Παρέχουν στον πολίτη με υπεύθυνο, φιλικό και κατανοητό τρόπο την πληροφόρηση γύρω
από το αίτημα που εκφράζει
o Καθοδηγούν τον πολίτη στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών – όπου εφαρμόζεται
o Επικοινωνούν με τον πολίτη σε δεύτερο χρόνο για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος (πχ
για την αίτηση αναγκαίων διευκρινίσεων ή δικαιολογητικών) – όπου απαιτείται
o Στην περίπτωση που το αίτημα του πολίτη είναι εξειδικευμένο, σύνθετο και απαιτεί
προσωποποιημένη πληροφόρηση, στην οποία δεν έχει πρόσβαση το Front Office, το
δρομολογούν στην ομάδα υποστήριξης της δομής Back Office που αντιστοιχεί στην
αρμόδια υπηρεσία, υποκατάστημα, διεύθυνση του αντίστοιχου φορέα - Δράση 2.

Η Ομάδα Front Office υποδέχεται κλήσεις που αφορούν τους παρακάτω φορείς και υπηρεσίες
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
e-ΕΦΚΑ
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Ασφάλιση & Εισφορές Μισθωτών



Ασφάλιση & Εισφορές Μη Μισθωτών



Παροχές & Υγεία



Συντάξεις



ΚΕΑΟ



Επικουρικά Ταμεία

ΟΑΕΔ


EURES



Ανεργία



Βρεφονηπιακοί Σταθμοί



Δελτία Βιβλίων



Δελτία Θεάματος



Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες



ΕΠΑΣ - Μαθητεία



Επιδόματα - Παροχές



Εργοδότες/τριες



ΙΕΚ - ΟΑΕΔ



Κοινωνικός Τουρισμός



Παιδικές Κατασκηνώσεις



Προγράμματα Απασχόλησης



Συμβουλευτικές Υπηρεσίες



Συνεχιζόμενη Κατάρτιση (τ.ΛΑΕΚ)



Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας

ΣΕΠΕ


Ασφάλεια και Υγεία



Εργασιακές Σχέσεις

ΟΠΕΚΑ και Κοινωνική Αλληλεγγύη
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Αγροτική Εστία



Αδειοδότηση κατασκηνώσεων εκτός Υπουργείου (ιδιωτικές)



Αναδοχή



Δομές Παιδικής Προστασίας



Δράση Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής



Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων



Ενίσχυση σε Οικογένειες Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών



Επίδομα Γέννησης



Επίδομα Παιδιού



Επίδομα Στέγασης



ΕΣΑΝΥ



ΚΔΑΠ ΑμεΑ



Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών



Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)



Κρατικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα



Λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας



Λοιπές Παροχές



Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής
βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί)



Οικογενειακά Επιδόματα



Παροχές Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας



Προγράμματα Προστασίας Ανηλίκων



Προνοιακά Επιδόματα ΑμεΑ



Προνοιακές Παροχές Αναπηρίας



Προσφυγές & Αχρεωστήτως Καταβληθέντα



Σχολικά Γεύματα



Υιοθεσία



Υπηρεσία Προσωπικού Βοηθού



Χρηματική Υποστήριξη για Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών

Αγωγής

και

Διαπαιδαγώγησης

(Βρεφικοί,
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Άδειες για την προστασία της οικογένειας



Αμοιβές



Ανυπαίτιο Κώλυμα - Ασθένεια



Απαγόρευση των διακρίσεων στην εργασία / αρχή της ίσης μεταχείρισης



Αποζημιώσεις



Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΥΑΕ)



Βλαπτικοί Παράγοντες, Προαγωγή της Υγείας, Εργονομία, Έρευνα για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ)



Διευκολύνσεις γονέων λόγω COVID-19



Διευκολύνσεις εργαζομένων λόγω COVID-19



Εθνικός Εστιακός Πόλος & Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πρωτοβουλίες για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία ( ΥΑΕ )



Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων



Εποπτεία Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ)



ΕΡΓΑΝΗ



Εργασία Πολιτών Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα



Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19



Ιδιωτικές Υπηρεσίες Απασχόλησης



Κανονισμοί Εργασίας



Καταβολή Αποδοχών



Λύση Σύμβασης Εργασίας



Μεταβίβαση Επιχείρησης



Μητρώα



Νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ)



Ομαδικές Απολύσεις



Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας



Συνδικαλισμός



Χρονικά Όρια Εργασίας
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Περιστατικά Βίας, Δίκτυο Δομών, Γραμμή 15900



Προγράμματα

Η μέση ημερήσια εξυπηρέτηση κλήσεων (Δευτέρα -Παρασκευή) ανέρχεται σε 9.890 τον μήνα
Ιανουάριο 2022 με το μέγιστο όγκο ημέρας να ξεπερνάει τις 13.000 κλήσεις με μέση διάρκεια
κλήσης 4,45΄περίπου, γεγονός που εμφανίζει ανοδικές τάσεις
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Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται η μηνιαία κατανομή αιτημάτων για το διάστημα Αύγουστος 2021 μέχρι Ιανουάριος 2022:

Υπολογίζεται ότι για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η δυναμικότητα της δομής θα πρέπει να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα τουλάχιστον 270
εκπροσώπων Front Office.
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Δράση 2: Υποστήριξη της δομής Back Οffice
Το αντικείμενο αφορά στην υποστήριξη των φορέων στη διαχείριση των σύνθετων,
εξειδικευμένων, προσωποποιημένων αιτημάτων πολιτών που υποβάλλονται τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά, καθώς και στις ενέργειες επίλυσης τους.
Η ομάδα υποστήριξης της δομής Back Οffice θα αποτελείται από στελέχη, τα οποία θα
εκπαιδεύονται κατάλληλα, σε συγκεκριμένη θεματολογία φορέων, ανάλογα με το που υπάρχει
ανάγκη, με σκοπό να διαθέτουν πλήρη γνώση και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά
συστήματα, να έχουν άμεση επικοινωνία και ενεργή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες
και τους φορείς του Υπουργείου και είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να παρέχουν αξιόπιστες
απαντήσεις στα αντίστοιχα αιτήματα.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Back Οffice:
o Λαμβάνουν τα αιτήματα που έχουν δρομολογηθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος
διαχείρισης αιτημάτων
o Επιλύουν τα αιτήματα μέσω της πρόσβασης τους στα πληροφοριακά συστήματα των
φορέων
o Επικοινωνούν με τους πολίτες σε δεύτερο χρόνο για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά (πχ για την αίτηση αναγκαίων διευκρινίσεων ή
δικαιολογητικών)
o Επικοινωνούν εσωτερικά (ηλεκτρονικά/τηλεφωνικά) με όλα τα απαραίτητα
συνεργαζόμενα τμήματα για το χειρισμό του θέματος και ενημερώνουν τον πολίτη
ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά – όπου απαιτείται
o Δρομολογούν τα αιτήματα/θέματα/παράπονα των πολιτών στις αρμόδιες Διευθύνσεις –
όπου απαιτείται
o Ενημερώνουν τους πολίτες ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ανάλογα με το κανάλι επικοινωνίας
που έχει επιλέξει ο πολίτης

Μέση ημερήσια κίνηση: Αναμένεται το 6-8% των κλήσεων του FO να κατευθύνεται στο ΒΟ με
μέσο χρόνο διαχείρισης 15’.

 Δράση 3: Σύστημα διαχείρισης κλήσεων και συνοδευτικών υπηρεσιών (διασφάλισης
ποιότητας και ελέγχου/ αναφορών και επιχειρησιακών στατιστικών/
αυτοματοποιημένων ερευνών ικανοποίησης)
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται σε δικό του τηλεφωνικό κέντρο, τις κλήσεις που
γίνονται προς τον ενιαίο αριθμό 1555 καθώς και να πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις για
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αιτήματα Πολιτών. Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει
οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο δύναται να εξυπηρετεί εισερχόμενες και εξερχόμενες
κλήσεις, τόσο μέσω εκπαιδευμένου προσωπικού, όσο και με χρήση αυτοματοποιημένων
συστημάτων. Ο πληροφοριακός εξοπλισμός του Υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να
ανταποκρίνεται σε όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που ο ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία των Δεδομένων) επιβάλλει.
Το τηλεφωνικό κέντρο του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτει Πληροφοριακό Σύστημα Τηλεφωνίας
(CTI), το οποίο να φέρει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
 «Έξυπνη» δρομολόγηση των κλήσεων προς τους εκπροσώπους τηλεφωνικού κέντρου
(«call center agents»).
o Δυναμική δρομολόγηση κλήσεων βάσει κανόνων που καθορίζονται από το χρήστη,
χρησιμοποιώντας, ενδεικτικά :








Αναγνώριση κλήσης
Κατάσταση ουράς αναμονής
Τρέχουσα ημερομηνία, ημέρα και ώρα
Προτεραιότητα κλήσεων
Απαιτήσεις επιπέδου δεξιοτήτων εξυπηρέτησης
Δεδομένα που συλλέγονται από τον καλούντα
Στατιστικά συστήματος

Οι επιλογές δρομολόγησης θα πρέπει να καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε διακριτή
υπηρεσία που εξυπηρετείται από το τηλεφωνικό κέντρο.
 Λεπτομερή καταγραφή σε κεντρική Βάση δεδομένων, όλων των ενεργειών που
πραγματοποιεί το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο με τα κατάλληλα εργαλεία να παράγει
πάσης φύσεως real-time αναφορές σχετικά με την κατάσταση και λειτουργία της
υπηρεσίας, για την αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση αυτού, καθώς και ιστορικά
στοιχεία για την πληροφόρηση των χρηστών και των υπευθύνων του κέντρου.
 Δυνατότητα εκφώνησης μηνυμάτων σε εισερχόμενες κλήσεις, και χειρισμό διαβίβασης
κλήσεων.
 Δυνατότητα ηχογράφησης συνομιλιών και παρακολούθησής τους αλλά και αποθήκευσή
τους ανά εκπρόσωπο, ώρα και ημερομηνία για όλο το χρονικό διάστημα της παροχής των
υπό ανάθεση υπηρεσιών. H αποθήκευση των ψηφιακών ηχογραφήσεων (δεδομένα ήχου)
θα πρέπει να προστατεύεται με την χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης για αποτροπή της
παρείσδυσης και υποκλοπής των δεδομένων ψηφιακού ήχου από οποιονδήποτε. Επίσης,
θα πρέπει να λαμβάνονται αντίγραφα ασφάλειας (σε καθημερινή βάση ή και σε
πραγματικό χρόνο) για τα δεδομένα των ψηφιακών ηχογραφήσεων προκειμένου να δίνεται
η δυνατότητα της επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος.
 Δυνατότητα παρακολούθησης και συλλογής συγκεντρωτικών και αναλυτικών (για κάθε
γραμμή και κλήση) στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, αποθήκευσής τους και
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αναζήτησής τους με χρήση αντιστοίχων φίλτρων και παρουσίασης αυτών μέσω
σχηματικών διαγραμμάτων.
 Δυνατότητα work from home για το σύνολο των εκπροσώπων, παρέχοντας τον κατάλληλο
εξοπλισμό και τα συστήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του κέντρου σε έκτακτα
συμβάντα.
 Υπηρεσία sms (πύλη διαχείρισης σύντομων γραπτών μηνυμάτων / sms) προκειμένου να
αποστέλλει, με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (sms), πληροφορίες προς τα κινητά
τηλέφωνα των Πολιτών, όποτε αυτό απαιτείται. Η αποστολή των σύντομων γραπτών
μηνυμάτων θα γίνεται με σύστημα και την εφαρμογή θα διαχειρίζονται οι
τηλεφωνητές/τριες του Αναδόχου. Οι δαπάνες για την δημιουργία εργαλείου και για την
αποστολή sms βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για κάθε sms θα πρέπει να
διατηρείται καταγραφή της ημερομηνίας και ώρας αποστολής, των στοιχείων του
παραλήπτη και του περιεχομένου. Σχετικές στατιστικές αναφορές θα αποστέλλονται
καθημερινά στον Υπεύθυνο Έργου του Υπουργείου και θα πρέπει να υπάρχει και on line
εργαλείο με αποτύπωση του όγκου που έχει σταλθεί ανά τύπο πληροφόρησης.
Η βασική λειτουργία εξυπηρέτησης του κάθε ενδιαφερόμενου έχει ως εξής: Καλώντας ο εκάστοτε
ενδιαφερόμενος θα υπάρχει Σύστημα φωνητικής απόκρισης (Interactive Voice Response - IVR)
το οποίο θα παρέχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης μενού επιλογών με φωνητικά μηνύματα α)
καλωσορίσματος, β) χρόνου αναμονής, γ) έκτακτων ανακοινώσεων της Αναθέτουσας, δ) σύνδεση
για τη ζητούμενη υπηρεσία (εάν υπάρχουν πολλαπλές), ε) δυνατότητα σύνδεσης με εκπρόσωπο,
στ) πληροφορίες για συχνές ερωτήσεις, ζ) ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την εκτέλεση της
υπηρεσίας. Ο καλών, αφού ακούσει το μήνυμα υποδοχής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής των
επιμέρους υπηρεσιών. Οι διακριτές επιλογές Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης (Interactive
Voice Response - IVR) θα υποδειχθούν στον Υποψήφιο Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, η οποία
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις διακριτές επιλογές Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης
όποτε κρίνει απαραίτητο και ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τις αλλαγές εντός
μιας (1) εργάσιμης ημέρας (κυρίως για τις περιπτώσεις των έκτακτων ανακοινώσεων). Σε κάθε
περίπτωση οι αλλαγές θα πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος έχει την υποχρέωση σύνταξης των κειμένων ηχογράφησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Αναθέτουσας και διασφάλισης της άρτιας τεχνικής εφαρμογής τους.

1.1.

Αναλυτική Περιγραφή Απαιτήσεων

1.1.1. Τρόπος και χρόνος παροχής υπηρεσιών – Επίπεδο εξυπηρέτησης
Οι ημέρες λειτουργίας της ομάδας τόσο του Front Office όσο και του Back Office του Αναδόχου
είναι 7 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως και Κυριακή (εκτός επίσημων αργιών), 24 ώρες το
εικοσιτετράωρο. Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τροποποίηση του ωραρίου και
των ημερών λειτουργίας και τη χρήση δυνατότητας αυτοματοποιημένων απαντήσεων και call
backs.
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Για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η ενδεικτική μέση ποσοστιαία κατανομή κλήσεων ανά ώρα και
ανά εβδομάδα αποτυπώνεται στους πίνακες που ακολουθούν:
Ωριαία κατανομή κλήσεων
Κατανομή
Εργάσιμης

Κατανομή Σ/Κ &
Αργιών

00:00 - 01:00

0,24%

0,7%

Slot 2

01:00 - 02:00

0,10%

0,3%

Slot 3

02:00 - 03:00

0,05%

0,2%

Slot 4

03:00 - 04:00

0,04%

0,1%

Slot 5

04:00 - 05:00

0,03%

0,2%

Slot 6

05:00 - 06:00

0,05%

0,2%

Slot 7

06:00 - 07:00

0,15%

0,4%

Slot 8

07:00 - 08:00

0,71%

1,0%

Slot 9

08:00 - 09:00

4,49%

3,0%

Slot 10

09:00 - 10:00

9,93%

6,1%

Slot 11

10:00 - 11:00

13,69%

8,0%

Slot 12

11:00 - 12:00

14,97%

12,4%

Slot 13

12:00 - 13:00

14,32%

11,0%

Slot 14

13:00 - 14:00

11,46%

8,2%

Slot 15

14:00 - 15:00

7,30%

6,4%

Slot 16

15:00 - 16:00

4,59%

5,4%

Slot 17

16:00 - 17:00

3,55%

5,0%

Slot 18

17:00 - 18:00

3,10%

5,4%

Slot 19

18:00 - 19:00

3,08%

6,0%

Slot 20

19:00 - 20:00

3,19%

6,0%

Slot 21

20:00 - 21:00

2,33%

5,6%

Slot 22

21:00 - 22:00

1,38%

3,9%

Slot 23

22:00 - 23:00

0,79%

2,8%

Slot 24

23:00 - 24:00

0,46%

1,6%

Ωριαία Κατανομή
Slot 1

Εβδομαδιαία κατανομή κλήσεων
Εβδομαδιαία Κατανομή
Day 1

Δευτέρα

22,07%

Day 2

Τρίτη

19,72%

Day 3

Τετάρτη

18,74%

Day 4

Πέμπτη

17,21%
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Day 5

Παρασκευή

15,89%

Day 6

Σάββατο

3,47%

Day 7

Κυριακή

2,91%

1.1.2. Αυτοματοποιημένες έρευνες ικανοποίησης
Μετά το πέρας της κλήσης, ο πελάτης δύναται να δέχεται εξερχόμενη κλήση, στην οποία θα
καλείται να συμπληρώσει αυτοματοποιημένο ερωτηματολόγιο με αντικείμενο την ικανοποίησή
του από την υπηρεσία που έλαβε (κλίμακα βαθμολόγησης 1-5) και τους λόγους που την
επηρέασαν (1-3) – έρευνα CSAT.
Η κλήση αυτή χρειάζεται να εκτελείται εντός μίας ώρας μετά το πέρας της αρχικής κλήσης, εκτός
κι αν η αρχική κλήση έχει γίνει τις τελευταίες 2 ώρες της εργάσιμης ημέρας, όπου σε αυτή την
περίπτωση η αυτοματοποιημένη κλήση θα εκτελείται μετά τις 10:00 το πρωί της επόμενης
εργάσιμης. Συνολικά, οι αυτοματοποιημένες κλήσεις θα εκτελούνται από τις 10:00 έως τις 20:00
από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 10:00 έως τις 14:00 το Σάββατο και την Κυριακή.
Το καθημερινό ποσοστό εξερχόμενων καθορίζεται με τρόπο ώστε οι ολοκληρωμένες απαντήσεις
των πολιτών στο ερωτηματολόγιο της έρευνας να καλύπτουν το 15% των συνολικών
απαντημένων ερωτηματολογίων .

1.1.3. Ορισμός βασικών μεγεθών μέτρησης (KPIs)
Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο
ανάδοχος και οι οποίες απορρέουν από την τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση,
αποτιμώνται σύμφωνα με σαφώς προκαθορισμένους δείκτες, σύμφωνα με τους οποίους
υπολογίζονται και πιθανές ρήτρες.
Πιο συγκεκριμένα:


Offered calls: Οι κλήσεις που μπήκαν στο IVR της εξυπηρέτησης



Rejected ratio: Οι κλήσεις που δεν κατάφεραν να μπουν στο IVR και άκουσαν μήνυμα
απασχολημένης γραμμής καταγράφονται ως hard rejected. Το ποσοστό hard rejected
κλήσεων επί του συνολικού αριθμού hard rejected + offered κλήσεων δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 1%.



Serviced in IVR calls: Οι κλήσεις που τερματίστηκαν με ευθύνη πελάτη κατά την
άφιξή τους στο τηλεφωνικό κέντρο του Αναδόχου (IVR) πριν προλάβουν να μπουν
στο queue. Θα πρέπει να αποτυπώνονται ξεχωριστά από τον Ανάδοχο. Οι IVR (υπόψη)
κλήσεις θα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του abandoned rate
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Calls answered in Service Level: Οι κλήσεις που απαντήθηκαν σε χρόνο που δεν
υπερβαίνει τα είκοσι (20) δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αρχίζει και μετράει από την άφιξη
της κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο του Ανάδοχου, μετά από το ηχητικό μήνυμα
υποδοχής - IVR- και την τελική επιλογή του πελάτη μέχρι και την απάντηση από
κάποιον τηλεφωνητή/τρία -agent



Service Level ως ποσοστό των κλήσεων: Οι συνολικές κλήσεις που απαντήθηκαν στα
πρώτα είκοσι (20) δευτερόλεπτα) ως ποσοστό των συνολικών offered κλήσεων. Δεν
θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 95%



Short abandoned calls: Οι κλήσεις που τερματίστηκαν με ευθύνη πελάτη αφού δεν
απαντήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για χρόνο μέχρι δέκα δευτερόλεπτα (<=10
sec) από την τελική επιλογή του πελάτη, μετά το ηχητικό μήνυμα υποδοχής-IVR, μέχρι
και την απάντηση από κάποιον τηλεφωνητή/τρία -agent



Αbandoned calls: Οι κλήσεις που τερματίστηκαν με ευθύνη πελάτη αφού δεν
απαντήθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για χρόνο μεγαλύτερο των δέκα
δευτερόλεπτων (>10 sec) από την τελική επιλογή του πολίτη, μετά το ηχητικό μήνυμα
υποδοχής-IVR, μέχρι και την απάντηση από κάποιον τηλεφωνητή/τρία -agent



Abandoned rate: Το ποσοστό κλήσεων που δεν εξυπηρετήθηκαν, ενώ βρίσκονταν σε
αναμονή (hard abandoned), ως ποσοστό επί του συνολικού αριθμού offered calls. Το
ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά το 5%. και θα πρέπει να επιτυγχάνεται ανά ώρα.
Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση ανά ώρα ορίζονται οι δύο ποσοστιαίες μονάδες



Call backs completed: Οι εξερχόμενες κλήσεις που απαντήθηκαν από τον πολίτη και
δεν τερματίστηκαν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα.



Call backs not answered: Οι εξερχόμενες κλήσεις που δεν απαντήθηκαν ή που
απαντήθηκαν από τον πολίτη και τερματίστηκαν στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα.



Contact rate: Αφορά τα call backs και είναι το ποσοστό απαντημένων εξερχομένων
κλήσεων επί των συνολικών εξερχομένων κλήσεων



Μέσος χρόνος απόκρισης call backs: Είναι ο μέσος όρος των λεπτών που
μεσολάβησαν μεταξύ της ώρας που τερματίστηκε η κλήση του πελάτη και της ώρας
που απαντήθηκε η επανάκληση.



E-Requests (digital forms) completed in Service Level: Ηλεκτρονικά αιτήματα
(ψηφιακές φόρμες επικοινωνίας) που ικανοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες.



Service Level ως ποσοστό των e-requests (digital forms): Ηλεκτρονικά αιτήματα
(ψηφιακές φόρμες επικοινωνίας) που ικανοποιήθηκαν μέσα σε 24 ώρες ως ποσοστό
των συνολικών ηλεκτρονικών αιτημάτων. Το ποσοστό αυτό δεν θα πρέπει να είναι
χαμηλότερο του 95%. Το υπόλοιπο 5% των εισερχόμενων ηλεκτρονικών αιτημάτων
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δύναται να απαντάται σε χρόνο περισσότερο από 24 ώρες. Το μέσο ποσοστό
ηλεκτρονικών αιτημάτων στα οποία δεν υπήρξε ανταπόκριση εντός χρονικού
διαστήματος 5 24ώρων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ξεπερνάει το 1% όλων των
εισερχόμενων ηλεκτρονικών αιτημάτων.

Α. Ρήτρες
Οι ρήτρες πέραν της καθυστέρησης ανάληψης υπηρεσιών ή δημιουργίας υποδομής στην Αττική,
θα μπορούν να επιβληθούν:
 Λόγω υπέρβασης του μέσου χρόνου ανταπόκρισης (Service level) των κλήσεων
 Λόγω υπέρβασης ποσοστού κλήσεων που δεν εξυπηρετήθηκαν (Abandon rate)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΤΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Δείκτης

Στόχος

Υποεπίτευξη

Service Level (SL)

έως 20" για το 95% 90%-94,99% έως 20’’
των
κλήσεων
(μηνιαίος στόχος)
85%-89,99% έως 20’’
<85%

Abandoned
(AR)

Rate <5%
(μηνιαίος στόχος)

5,01%-8%
8,01%-10%
>10%

Ρήτρα
2% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης
5% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης
7% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης
2% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης
5% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης
7% επί του μέρους της τιμολόγησης
τηλ. εξυπηρέτησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΗΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Δείκτης

Στόχος

Service Level (SL) <=1 εργάσιμη για το
ηλεκτρονικών
80% των αιτημάτων
αιτημάτων (digital
forms & αλλαγής
στοιχείων)

Υποεπίτευξη

Ρήτρα

<=1 εργάσιμη για το
70%-80%
των
αιτημάτων
<=1 εργάσιμη για το
60%-69,9%
των
αιτημάτων
<=1 εργάσιμη για το
<60% των αιτημάτων

2% επι του μέρους της τιμολόγησης
ηλ. εξυπηρέτησης
5% επι του μέρους της
τιμολόγησης ηλ. εξυπηρέτησης
10% επι του μέρους της
τιμολόγησης ηλ. εξυπηρέτησης
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Το σύνολο των παραπάνω Ποινικών Ρητρών δεν μπορεί να υπερβεί το 15% του Συμβατικού
Τιμήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, προσαυξημένου με τα τιμήματα των τυχόν πρόσθετων
εργασιών και των συμπληρωμάτων της Σύμβασης.

1.1.4. Ομάδα εκπαίδευσης και αξιολόγηση των εκπροσώπων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό που θα συστήσει την ομάδα
εκπαίδευσης των εκπροσώπων. Η ομάδα αυτή θα λάβει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό από τα
παραδοτέα του Υποέργου 2 και θα οργανώσει εκπαιδεύσεις ανά φορέα ανάλογα με το γνωστικό
αντικείμενο, τη λογική της εξυπηρέτησης, το επιθυμητό skill set.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω παρατίθενται τα στάδια της εκπαίδευσης
 Basic (5 ημέρες): Το αρχικό στάδιο εκπαίδευσης στην εξυπηρέτηση γενικών
πληροφοριών
 Advanced (8 ημέρες): Το επίπεδο όπου οι εκπρόσωποι μπορούν να εκπαιδευτούν σε
σύνθετες προσωποποιημένες πληροφορίες
Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια, η συχνότητα και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων θα
προσδιορίζεται βάσει των αναγκών του έργου και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
Σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να παρουσιάσει
ένα σύστημα αξιολόγησης (εφαρμογή) των εκπροσώπων μέσω καθημερινής παρακολούθησης &
συνακροάσεων. Η ποιοτική απόδοση των μελών της ομάδας της υπηρεσίας θα πρέπει να
παρακολουθείται σε καθημερινή βάση μέσω της διαδικασίας συνακρόασης και ελέγχου των
αιτημάτων προς διαχείριση (Monitoring). Η συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να
πραγματοποιείται για το σύνολο του έργου. Σκοπός της διαδικασίας αυτής θα είναι ο εντοπισμός
των αδυναμιών των μελών της ομάδας του Front Office ώστε να γίνονται όλες οι απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους.
To σύστημα αξιολόγησης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι μια εξελιγμένη ψηφιακή εφαρμογή
μέσω της οποίας θα μπορεί να πραγματοποιείται ο Έλεγχος και το Reporting της ποιότητας των
υπηρεσιών που παρέχονται. Το σύστημα αξιολόγησης του Αναδόχου θα πρέπει ενδεικτικά να
παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:


Φόρμες εργαλείων



Φόρμες αξιολόγησης



Δυνατότητες reporting



Δυνατότητες εφαρμογής ενναλακτικών κριτηρίων αξιολόγησης



Άμεση ανατροφοδότηση μελών ομάδας
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Ποιοτική καινοτομία διαχείρισης συστήματος

Εν κατακλείδι το σύστημα αξιολόγησης του Αναδόχου θα πρέπει να αποτελεί εμπεριστατωμένα
ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με στόχο την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία της υπηρεσίας.
Το Υπουργείο θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων όποτε απαιτηθεί. Τα
πεδία/κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον
Ανάδοχο. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:


Ορθή Έναρξη επικοινωνίας



Ευγένεια



Ορθή κατανόηση του ζητήματος του Πολίτη



Ορθή διαχείριση του αιτήματος του Πολίτη



Ορθή καταχώρηση του αιτήματος του Πολίτη



Ενσυναίσθηση



Ορθό κλείσιμο επικοινωνίας

Το προσωπικό θα πρέπει να έχει αξιολογήσεις απόδοσης με βαθμολογία >3,8 σε 5βάθμια.

1.1.5. Μηχανισμός ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Υπουργείο τα κατάλληλα εργαλεία και προσβάσεις,
ώστε να έχει τη δυνατότητα να διαπιστώνει και να ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία,
ώστε να παρέχει στο Υπουργείο:
o Θέση εργασίας στις εγκαταστάσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών, για
εντεταλμένο στέλεχος του Υπουργείου ή/και της ΕΠΠ, με στόχο την επίβλεψη
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
o Προγραμματισμός τακτικών και έκτακτων συναντήσεων, για την πλήρη και
ενδελεχή παρακολούθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
o Δυνατότητα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών,
μέσω τεχνολογικού εργαλείου που θα είναι διασυνδεδεμένο με τα Συστήματα
του Call Center (ενιαίου αριθμού). Θα πρέπει παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης τόσο σε πραγματικό χρόνο, όσο και η εξαγωγή όλων των
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απαραίτητων στατιστικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Το συγκεκριμένο
εργαλείο θα επιτρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα δραστηριότητας και η χρήση
των υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι, οι πίνακες κλήσης καθώς και οι συνολικοί
πόροι των έργων. Στόχος του σχετικού εργαλείου είναι ο έλεγχος της υπηρεσίας
σε πραγματικό χρόνο, και η εξαγωγή συμπερασμάτων που δύναται να
συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, και στην λήψη
αποφάσεων για μείωση του κόστους.
o Δυνατότητα ελέγχου τις ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των εκπροσώπων
της υπηρεσίας, μέσω παρεχόμενου τεχνολογικού εργαλείου. Η συγκεκριμένη
δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται σε εντεταλμένα στελέχη του Υπουργείου,
για το σύνολο των εκπροσώπων που εξυπηρετούν το Έργο. Η χρήση του εν
λόγω εργαλείου έχει ως στόχο:


τη συνεχή αξιολόγηση και των γνώσεων των εκπροσώπων, καθώς και
το επίπεδο επικοινωνίας



την παρακολούθηση και καταγραφή
προσφερόμενης υπηρεσίας ανά εκπρόσωπο



την εκπόνηση διορθωτικών ενεργειών



την ανάθεση των υπηρεσιών στους καταλληλότερους εκπροσώπους,
ανά κατηγορία και βαθμολογία αξιολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται η
μέγιστη δυνατόν αποτελεσματικότητα του έργου



την ανανέωση και την τροποποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών
και τον προγραμματισμό των απαραίτητων κύκλων εκπαιδεύσεων



την παρέμβαση σε ενδεχόμενη σημαντικής επικοινωνίας

της

ποιότητας

της



τη συνεχή ενημέρωση της γνωσιακής βάσης του και των
αποτελεσματικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών εξυπηρέτησης.
o Καθημερινή στατιστική αναφορά για όλα τα επιθυμητά δεδομένα των
υπηρεσιών, κατηγοριοποιημένα όπως υποδείξει το Υπουργείο και η ΕΠΠ.
Πρέπει να παρέχεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση στα
εντεταλμένα στελέχη του Υπουργείου, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται όλα τα απαραίτητα
εργαλεία και συστήματα.

Ο Ανάδοχος με τη λήξη ή την πιθανή λύση της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να
παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το Υπουργείο, κάθε μέρος του ή εργασία
(ολοκληρωμένη ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (ψηφιακά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο Υπουργείο κάθε
εξοπλισμό, υλικά, έγγραφα, μελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη Σύμβαση και
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ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το Υπουργείο στο πλαίσιο
αυτής εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. Το Υπουργείο
συμμετέχει στην υλοποίηση του της Σύμβασης με δικό του στελεχιακό δυναμικό με στόχους:
 Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου των εργασιών
 Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς του Υπουργείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή
εκτέλεση της Σύμβασης
 Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, ευχρηστία,
κ.λπ.).
 Την εξασφάλιση της μελλοντικής αυτοδυναμίας του Υπουργείου τόσο για την υποστήριξη
του Ενιαίου Αριθμού με τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο στο προσωπικό του
Υπουργείου.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
Διευθύνσεων και Τμημάτων του, καθώς και των εμπλεκόμενων εποπτευόμενων φορέων, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Το
Υπουργείο θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης, τους συμμετέχοντες στο Σχήμα Διοίκησης του Έργου, οι οποίοι θα
μετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια του Έργου, εκτός αν προκύψει λόγος αντικατάστασής τους
εξαιτίας υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών.
Το Υπουργείο δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο προσωπικό
(συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων, που γίνεται από
τυχαίο γεγονός ή αμέλεια του κατά την εκτέλεση τα Σύμβασης. Στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου
σχετικά με τη γλώσσα, που θα χρησιμοποιηθεί στις διάφορες δραστηριότητες του Έργου, θα
ισχύουν τα ακόλουθα:


Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Υπουργείου και του Αναδόχου θα είναι η Ελληνική,
σε γραπτό και προφορικό λόγο.



Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών, ειδοποιητήρια
ετοιμότητας προς παράδοση, νομικά έγγραφα, κ.λπ.) θα χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα.
1.1.6. Τεχνικές Υποδομές

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνει με τεχνικές υποδομές, τις οποίες θα διαθέτει ο Ανάδοχος και
θα ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

Τηλεπικοινωνιακή υποδομή που μπορεί να υποδεχτεί άμεσα τουλάχιστον 300
εισερχόμενες κλήσεις ταυτόχρονα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εισερχομένων κλήσεων
αυξηθεί, θα πρέπει να έχει δυνατότητα επαύξησης των κυκλωμάτων και της κινησιοφόρου
119

22PROC010322317 2022-04-04
ικανότητας του Τηλεφωνικού Κέντρου τουλάχιστον κατά 20%, σε εύλογο χρονικό διάστημα που
δεν θα ξεπερνάει τον 1 μήνα από την ημέρα όπου θα ενημερωθεί από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σύστημα ηχογράφησης και αποθήκευσης κλήσεων (που θα διαθέτει την απαιτούμενη
κρυπτογράφηση για την εξασφάλιση των αναγκαίων προδιαγραφών ασφαλείας και προστασίας
δεδομένων), το οποίο θα εφαρμόζεται σε επιλεγμένες κατηγορίες κλήσεων που θα ορίζονται από
την Αναθέτουσα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάσυρσης οποιασδήποτε
μεμονωμένης κλήσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και αποστολής στην Αναθέτουσα σε
χρονικό διάστημα 1 εργάσιμης ημέρας
Το σύστημα ηχογράφησης και αποθήκευσης κλήσεων θα εφαρμόζεται σε όλες τις κλήσεις
ανεξάρτητα από το εάν θα είναι εισερχόμενες ή εξερχόμενες. Η ηχογράφηση μπορεί να αποσκοπεί
σε έλεγχο ποιότητας διαδικασιών, επιβεβαίωση/ τεκμηρίωση συναλλαγών, επίλυση διαφωνιών
και αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων ή άλλα. Τα δεδομένα θα είναι στη διάθεση της
Αναθέτουσας εφ’ όσον και οποτεδήποτε αυτά ζητηθούν. Η αποστολή των ηχογραφήσεων προς
την Αναθέτουσα θα πρέπει να γίνεται με την χρήση ισχυρού πρωτόκολλου μεταφοράς αρχείων
μεταφοράς ή μέσω εναλλακτικών προτάσεων κρυπτογραφημένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ο
χρόνος τήρησης των δεδομένων – στοιχείων των συνομιλιών προκειμένου να παρασχεθούν στην
Αναθέτουσα ανέρχεται σε ένα (1) έτος από τη διενέργεια της συνομιλίας.

Αντίγραφα Ασφαλείας
Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών που
περιέχονται στα συστήματά του και να παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κίνησης του
τηλεφωνικού κέντρου σε πραγματικό χρόνο (εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) και την
εξαγωγή και αποθήκευση στατιστικών στοιχείων επιλογής. Παράλληλα, θα πρέπει να διαθέτει
κατάλληλο λογισμικό Αυτόματης Διανομής Κλήσεων (ACD) και να χρησιμοποιεί ψηφιακή
τεχνολογία για τη μεταγωγή και τη μεταβίβαση κλήσεων.



Σύστημα εξαγωγής Στατιστικών Στοιχείων
o

Ενημέρωση στατιστικών μέχρι συγκεκριμένη ώρα: (όπου θα φαίνονται τα
στατιστικά της ημέρας μέχρι την ώρα που επιλέγει ο χρήστης να εξάγει την
αναφορά με την υποσημείωση της συχνότητας ανανέωσης των στατιστικών)

o

Ωριαία στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά ώρα μέχρι την
ώρα που επιλέγει ο χρήστης να εξάγει την αναφορά με την υποσημείωση της
συχνότητας ανανέωσης των στατιστικών,

o

Καθημερινά στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά της ημέρας με
επιλογή για τον χρήστη να ορίσει την ημερομηνία που επιθυμεί

o

Μηνιαία στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά του μήνα με επιλογή
για τον χρήστη να ορίσει τον μήνα που επιθυμεί
120

22PROC010322317 2022-04-04



o

Ετήσια στατιστικά: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά των μηνών μέχρι και
τον μήνα που επιλέγει ο χρήστης να εξάγει την αναφορά,

o

Συγκριτικές αναφορές ανά ημέρα της εβδομάδας: όπου θα φαίνονται τα
στατιστικά σε σύγκριση σταθερών ημερών ανά εβδομάδα,

o

Συγκριτικές ημερήσιες αναφορές: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά
ολοκληρωμένη ημέρα του κάθε μήνα,

o

Συγκριτικές μηνιαίες αναφορές: όπου θα φαίνονται τα στατιστικά ανά
ολοκληρωμένο μήνα του κάθε έτους,

o

Ειδικές στατιστικές αναφορές ημέρας, μήνα & έτους για τους χρόνους
ολοκλήρωσης των διαφόρων αιτημάτων

Σύστημα εξαγωγής Αναφορών

Με βάση τα παραπάνω στατιστικά και οποιοδήποτε περαιτέρω στοιχείο απαιτηθεί, θα πρέπει να
μπορούν να παράγονται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ακόλουθες αναφορές (reports) ανά
επιλογή σε ημερήσια και μηνιαία βάση σχετικά με τα τηλεφωνικά αιτήματα:
o Συνολικά στοιχεία πλήθους και διάρκειας κλήσεων,
o Κατανομή των κλήσεων ανά ώρα της ημέρας,
o Κατανομή των κλήσεων και της διάρκειάς τους ανά είδος αιτήματος,
o Συγκριτικές αναφορές διάρκειας κλήσεων ανά κατηγορία κλήσεων
o Στατιστικές αναφορές απόδοσης των agents
o Kατανομή των κλήσεων ανά λόγο κλήσης
o Rejected calls & Rejection ratio
o Abandoned calls & Abandoned rate
o Serviced in IVR Calls
o Repeative calls & Repeative ratio
o Transfer calls & Transfer ratio
o Call backs’ contact rate
o Μέσος χρόνος επανάκλησης
o NPS & CSAT
o Calls answered in SLA


Sms-gateway (πύλη διαχείρισης σύντομων γραπτών μηνυμάτων / sms) προκειμένου να
αποστέλλει, με δωρεάν σύντομο γραπτό μήνυμα (sms), πληροφορίες προς τα κινητά τηλέφωνα
των πολιτών, όποτε αυτό απαιτείται. Η αποστολή των σύντομων γραπτών μηνυμάτων θα γίνεται
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με αυτοματοποιημένο σύστημα και την εφαρμογή θα διαχειρίζονται οι τηλεφωνητές/τριες του
Αναδόχου. Οι δαπάνες για την δημιουργία εργαλείου και για την αποστολή sms βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για κάθε sms θα πρέπει να διατηρείται καταγραφή της ημερομηνίας
και ώρας αποστολής, των στοιχείων του παραλήπτη και του περιεχομένου. Αντίστοιχα θα πρέπει
να υπάρχει δυνατότητα ανάσυρσης οποιουδήποτε μεμονωμένου sms, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης. Σχετικές στατιστικές αναφορές θα αποστέλλονται καθημερινά στον Υπεύθυνο Έργου
της Αναθέτουσας Αρχής και θα πρέπει να υπάρχει και on line εργαλείο με αποτύπωση του όγκου
που έχει σταλθεί ανά τύπο πληροφόρησης
1.1.7. Κτιριακές υποδομές
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του call center με - τουλάχιστοντριακόσιες (300) θέσεις εργασίας (σε ενιαίο χώρο ή για λόγους business continuity σε 2-3
διαφορετικούς χώρους, δίνοντας αναλυτική BCP πρόταση), εξοπλισμένες με κατάλληλο
λογισμικό συστήματος, ηλεκτρονικό υπολογιστή, περιφερειακά, ακουστικά κ.ο.κ. Επιπλέον, θα
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 50 (πενήντα) θέσεις εργασίας για Back Οffice & ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση εξοπλισμένες με κατάλληλο λογισμικό συστήματος, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.ο.κ.
Η σύνδεση των υπολογιστών του Αναδόχου με τα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας, θα
γίνεται μέσω internet VPΝ, που θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο. Οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου
κατά την ανάληψη του έργου θα πρέπει να βρίσκονται εντός Αττικής, προκειμένου κατά αυτόν
τον τρόπο να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση σε αυτές των στελεχών του Υπουργείου. Σε
περίπτωση που οι ανωτέρω υποδομές, κατά τη διάρκεια υποβολής των προσφορών, δεν
υφίστανται ως ανωτέρω, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα προσκομίζοντας
τεκμηριωμένη πρόταση / προμελέτη εγκατάστασης ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι
θα εγκαταστήσουν την ανάλογη υποδομή εντός διαστήματος ενός (1) μηνός, από την υπογραφή
της Σύμβασης. Εάν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει τα ανωτέρω στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα, αυτό αποτελεί αιτία καταγγελίας της Σύμβασης και κατάπτωσης της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Από το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να προσφέρει αποκλειστικά για τις ανάγκες του Έργου, τον αριθμό των θέσεων που
απαιτούνται σε καθημερινή βάση (σύμφωνα με τους ζητούμενους μέσους χρόνους ανταπόκρισης
& το μέγιστο ποσοστό abandon rate) για την άρτια εκτέλεση του έργου υποδοχής και
εξυπηρέτησης των τηλεφωνικών κλήσεων & των ηλεκτρονικών αιτημάτων, ανάλογα με τον
εκάστοτε αριθμό των εισερχόμενων κλήσεων από το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου.

1.2.8. Πλάνο δράσης για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης
Επιπλέον ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης
για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της
λειτουργίας του έργου (πλάνο επιχειρηματικής συνέχειας). Συγκεκριμένα ο Υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση αστοχιών στις υποδομές του,
παρουσιάζοντας αντίστοιχες διαδικασίες, Back up υποδομές, χρόνους ανάκτησης κλπ. για τη
συνέχιση της λειτουργίας και την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως :
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o

Αστοχιών
υπολογιστικού
επικοινωνιακού
και
τηλεφωνικού
εξοπλισμού/συστημάτων και ανάκτησης λειτουργίας από άλλη κατάλληλη
υποδομή.

o

Αστοχιών κτιριοδομικών χαρακτηριστικών και ανάκτησης λειτουργίας από άλλη
κατάλληλη υποδομή

o

Αστοχιών από φυσικές καταστροφές, γεγονότα ανωτέρας βίας κλπ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του πλάνου δράσης, για την αντιμετώπιση κάποιων εκ των παραπάνω
αστοχιών ή και υπερβάλλουσας κίνησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει την
δυνατότητα να μπορεί να θέσει σε λειτουργία ενναλακτικό site (back up), πέραν του βασικού
χώρου λειτουργίας της υπηρεσίας, εντός 24 ωρών.
Το περιβάλλον του Αναδόχου θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που επιτρέπουν τη
λειτουργία του επιπέδου 24 x 7 (24 ώρες επί 7 ημέρες).
Χρήση της απαραίτητης τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα Hardware και Software για την
πραγματοποίηση λειτουργίας 24 x 7.
Ενδεικτικά:


Χρήση Servers με τεχνολογία Cluster για τις κρίσιμες εφαρμογές



Εφαρμογή τεχνολογίας Disk Raid για την λειτουργία των δίσκων



Χρήση UPS και γεννήτριας



Λειτουργία του Computer Room με την υποστήριξη πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και
μονάδων air-condition



Μηχανισμοί λειτουργίας back up, επιπλέον φύλαξη ταινιών σε εφεδρική τοποθεσία (off-site
back up) ή Disk Backup



Εφαρμοσμένη πολιτική και διαδικασίες Disaster Recovery Plan (Business Continuity Plan).

1.2.9. Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων και Πληροφοριών
Ύπαρξη σύγχρονων τρόπων προστασίας στα συστήματα του αναδόχου για ασφάλεια πρόσβασης
και περιεχομένου, όσον αφορά τους πολίτες αλλά και του καναλιού επικοινωνίας όπως:


Ασφάλεια πρόσβασης και συσκευές περιμετρικής ασφάλειας δικτύου, δυνατότητα
κρυπτογράφησης.



Ασφάλεια περιεχομένου με χρήση μηχανισμών προγραμμάτων σε servers και
προσωπικούς υπολογιστές (AgentPCs).
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Ασφάλεια αποτροπής απώλειας, εξασφάλιση ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και
διαθεσιμότητάς δεδομένων και γενικότερα εξασφάλιση από τον Ανάδοχο της τήρησης
των απαιτήσεων που προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(GDPR) με την χρήση σύγχρονων εργαλείων.

Γενικές υποχρεώσεις
Η Αναθέτουσα Εταιρεία προτίθεται να αναθέσει σε εταιρεία με κατάλληλη εμπειρία, κτιριακές
υποδομές και απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, την υποστήριξη του Κέντρου Επικοινωνίας και
Εξυπηρέτησης Πολιτών, με απώτερο σκοπό την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται σε δικές του υποδομές Call Center τα αιτήματα των πολιτών,
καθώς και είναι σε θέση να πραγματοποιεί εξερχόμενες κλήσεις για διαχείριση αιτημάτων
πελατών και τις ανάγκες του αναθέτοντα.
Για την παροχή των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο
το οποίο δύναται να εξυπηρετεί εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τόσο μέσω εκπαιδευμένου
προσωπικού, όσο και με χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα μέλη της Ομάδας έργου και εν γένει το Προσωπικό που
θα χρησιμοποιεί κατά την παροχή των υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις οδηγίες, εντολές και
υποδείξεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, καθώς και να παρακολουθεί και
να καταγράφει την πορεία των αιτημάτων εξυπηρέτησης.
Ο πληροφοριακός εξοπλισμός του Αναδόχου θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα οργανωτικά
και τεχνικά μέτρα τις παρούσας Διακήρυξης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο και στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με
την εξέλιξη και την πορεία της Σύμβασης. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει
να συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις του, σχετικά με την εκτέλεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις, που αφορούν στη Σύμβαση (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
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 του Υπουργείου.
Το Υπουργείο και η ΕΠΠ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου
δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα
τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις
της ΕΠΠ, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, μηδέ εξαιρουμένης και της αναδιοργάνωσης ή
αντικατάστασης μέρους του προσωπικού του, που ασχολείται με το Έργο, ώστε να εξασφαλισθεί
η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.
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Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
Εκτιμώμενη συνολική αξία:
15.622.000,00€
Διάρκεια

30 μήνες

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα

A/A

1

ΥΠΟΕΡΓΟ

Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνίας
και
εξυπηρέτησης
πολιτών 1555

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1

Λειτουργία
Δομής
Επικοινωνίας
και
Υποστήριξης
Κοινού
(front office)

2

Υποστήριξη
της Δομής
(back office)

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3

Σύστημα
διαχείρισης
κλήσεων και
συνοδευτκές
υπηρεσίες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1.1.1. Μηνιαίες
και Ετήσεις
Αναφορές Κλήσεων
Π1.1.2. Μμηνιαίες
Αναφορές
Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες,
Ετήσιες Συγκριτικές
Αναφορές
Στατιστικών
Δεδομένων
Π1.1.1. Μηνιαίες
και Ετήσεις
Αναφορές Κλήσεων
Π1.1.2. Μηνιαίες
Αναφορές
Αιτημάτων
Π1.1.3.Μηνιαίες,
Ετήσιες Συγκριτικές
Αναφορές
Στατιστικών
Δεδομένων
Π1.3.1. Παράδοση
του συστήματος
διαχείρισης
κλήσεων
(συνοδευόμενο από
έκθεση
πεπραγμένων)
Π1.3.2
Συνοδευτικές
υπηρεσίες
(διασφάλισης
ποιότητας και
ελέγχου/ αναφορών
και επιχειρησιακών
στατιστικών/
αυτοματοποιημένων
ερευνών
ικανοποίησης)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κάθε μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

Κάθε μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης

Το Π1.3.1 θα παραδοθεί
σε παραγωγική
λειτουργία εντός 2
μηνών από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και το
Π1.3.2 θα υλοποιηθεί
βάσει των αναγκών της
αναθέτουσας και θα
παραδίδονται 6μηνιαίες
αναφορές από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6, Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30)
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Υποέργο 2: Σύμβουλος Διοικητικής και Διαχειριστικής υποστήριξης για την υλοποίηση του
Έργου
Συνοπτικό Αντικείμενο
 Το αντικείμενο του Υποέργου 2 αφορά στη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του
Φορέα για την υλοποίηση του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1555 του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και αναλύεται στις ακόλουθες
δράσεις:
 Δράση 1: Γενικός Συντονισμός Έργου - Συνεργασία με επιμέρους φορείς
 Δράση 2: Διοικητική υποστήριξη για την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών
υλοποίησης
 Δράση 3: Παρακολούθηση και Εξασφάλιση Ποιότητας Υλοποίησης & Αποτελεσμάτων
Έργου
 Δράση 4: Συντονισμός και Παρακολούθηση Διοικητικών και Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων έργου
 Δράση 5: Μελέτη Εφαρμογής Προτύπων Ποιότητας και GDPR
 Δράση 6: Εκπαίδευση ανά ομάδα χρηστών καθώς και το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό
 Δράση 7: Παρακολούθηση και Αξιολόγηση παραγωγικής λειτουργίας εξυπηρέτησης
πολιτών

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και απαιτήσεων
Δράση 1: Γενικός Συντονισμός Έργου - Συνεργασία με επιμέρους φορείς /δομές του
Υπουργείου
Ο Ανάδοχος καλείται να υποστηρίξει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά
το συντονισμό των συνολικών εργασιών και των επαφών που απαιτούνται για την καταγραφή των
αναγκών, των διαδικασιών, των ροών εργασίας ανά θέμα, ανά φορέα με σκοπό την δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την βέλτιστη, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος καλείται να προχωρήσει :


Σε ολιστική διοικητική και επιχειρησιακή διαχείριση και συντονισμό των εμπλεκομένων
μερών.



Στην ανάδειξη των προκλήσεων, των κινδύνων και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για
την αντιμετώπισή τους.



Στην παρακολούθηση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.
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Στην παρακολούθηση, συντονισμό δράσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και
τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών.



Στην βελτιστοποίηση των ενεργειών διαχείρισης και συντονισμού του έργου (τήρηση,
εφαρμογή ενιαίων κανόνων, διαδικασιών και προτύπων που θα διασφαλίσουν την επίτευξη
της ενιαίας κατανόησης του Έργου, τον ολοκληρωμένο και συνεχή σχεδιασμό του έργου, το
συντονισμό και τη συνέργεια των επιμέρους απαραίτητων υποέργων, τις αλληλεξαρτήσεις
των επιμέρους συστημάτων, την ορθολογική κατανομή των πόρων).



Στην παραγωγή των απαραίτητων αναφορών (πχ. μηνιαίες αναφορές ενεργειών
παρακολούθησης και συντονισμού δράσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, και
εργασιών υποέργων) προς το Φορέα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του συνόλου του
έργου



Στη συνολική ενημέρωση και επικοινωνία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης.

Δράση 2: Διοικητική υποστήριξη για την παρακολούθηση όλων των διαδικασιών
υλοποίησης
Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή την όποια υποστήριξη απαιτείται για την
υλοποίηση και συνέχιση της λειτουργίας του Έργου.
Θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή κατά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την
παρακολούθηση των επιμέρους δράσεων / υποέργων, καθώς και στη διαχείριση των επιμέρους
υποέργων. Ειδικότερα η υποστήριξη θα αφορά σε:
o Παροχή διοικητικής πληροφόρησης σε όσα εμπλεκόμενα μέρη υποδειχθούν.
o Γενική διοικητική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα καθορίζει το πλαίσιο
εκτέλεσης καθηκόντων και τον τόπο παροχής έκαστης υποστηρικτικής διοικητικής
παροχής.
o Υποστήριξη στις Επιτροπές (Γνωμοδοτική, Ενστάσεων και Επαλήθευσης,
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων) κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών τους,
παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και γραμματειακής υποστήριξης.
o Συνεχής επικοινωνία με τους αναδόχους των έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης τους αλλά και
με τους κύριους φορείς των έργων, για κάθε θέμα ή πρόβλημα τυχόν προκύψει.
o Υποστήριξη σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης φυσικού και
ηλεκτρονικού αρχείου.
o Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων.
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o Υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών (πχ. μηνιαίες αναφορές Ενεργειών
Υποστήριξης, θεμάτων προς επίλυση, προβλημάτων και αναφορών επίλυσης θεμάτων,
συγκεντρωτικών αναφορές προόδου για όλες τις ομάδες εργασίας, Νομικών Θεμάτων
κλπ.)
Εφόσον κριθεί αναγκαίο ο Ανάδοχος δύναται να προχωρήσει στην εκπόνηση Εμπειρογνωμοσυνών
σε εξειδικευμένα θέματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και των
εποπτευόμενων Φορέων και δύνανται να αποτελέσουν θέματα διερεύνησης και απόκρισης κατά
τη λειτουργία του 1555.
Δράση 3: Παρακολούθηση και Εξασφάλιση Ποιότητας Υλοποίησης & Αποτελεσμάτων
Έργου
Αντικείμενο της δράσης αποτελούν οι ενέργειες που αφορούν στη Διασφάλιση της Ποιότητας του
Έργου που με τη σειρά τους αφορούν τόσο στο έλεγχο της ποιότητας του συνόλου των
Παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο έργου, όσο και στην προσμέτρηση κατά τη διαδικασία
ελέγχου εκτός της ποιότητας και των αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ Υποέργων
και Παραδοτέων.
Η δράση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
1. Ολοκλήρωση (aggregation) των πλάνων ποιότητας των επιμέρους υποέργων τα οποία και θα
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν:
 Περιγραφή και τεκμηρίωση των Δεικτών Παρακολούθησης (KPIs).
 Καθορισμός προδιαγραφών, προϋποθέσεων, μεθόδων και οι διαδικασιών με βάση τις οποίες
θα πραγματοποιούνται οι ποιοτικοί έλεγχοι.
 Περιγραφή και τεκμηρίωση της διαδικασίας επικαιροποίησης των παραπάνω.
 Σημειώνεται ότι οι δείκτες, προδιαγραφές, προϋποθέσεις, μέθοδοι και διαδικασίες, που
περιγράφονται παραπάνω θα εξειδικεύονται στο επίπεδο των Παραδοτέων των επιμέρους
Υποέργων.
2. Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Μοντελοποίηση των κύκλων αξιολόγησης.
3. Αξιοποίηση των παραπάνω για τη διενέργεια ελέγχων του περιεχομένου των παραδοτέων των
επιμέρους Υποέργων.
4. Παραγωγή αναφορών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ποιότητας και διατύπωση προτάσεων για
τη βελτίωση των Παραδοτέων, με έμφαση στις αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδράσεις των
Παραδοτέων.
5. Αξιοποίηση διαθέσιμων πλαισίων διαλειτουργικότητας.
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6. Υποστήριξη των εμπλεκομένων στις διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των Παραδοτέων του
συνολικού Έργου .
Δράση 4: Συντονισμός και Παρακολούθηση Διοικητικών και Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Έργου
Ο Ανάδοχος συντονίζει και παρακολουθεί το σύνολο των διοικητικών και χρηματοοικονομικών
ροών που απορρέουν από το Έργο. Υποστηρίζει :
o Την παρακολούθηση των οικονομικών θεμάτων τα οποία αφορούν στη χρηματοοικονομική
κατάσταση και την πορεία των υποέργων και του Έργου συνολικά
o Την διαχείριση και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών των έργων που αφορούν στις υποχρεώσεις επικοινωνιών, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων
o Την Οικονομική Παρακολούθηση των έργων (συγκέντρωση και έλεγχος των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την πληρωμή τους)
o Την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης
o Τη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών
o Την Αρχειοθέτηση και τήρησης αρχείων και στοιχείων των έργων
o Τη Διοίκηση και Διαχείριση του Υποέργου στην κατεύθυνση της εξασφάλισης των
αλληλεξαρτήσεων και την αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου
o Την Διασφάλιση της Ποιότητας των Παραδοτέων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του Έργου
o Την Προώθηση και Επικοινωνία της επιτελικής σημασίας, του περιεχομένου, αλλά και των
αποτελεσμάτων του Έργου
o Υποβολή περιοδικών και έκτακτων αναφορών (πχ. μηνιαίες αναφορές οικονομικών και
λογιστικών αναφορών, προβλημάτων και αναφορών επίλυσης χρηματοοικονομικών θεμάτων
κλπ.)
o Την ανάγκη Υποστήριξης των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, που θα επιλέξουν να
αξιοποιήσουν τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου.

Δράση 5: Μελέτη Εφαρμογής Προτύπων Ποιότητας και GDPR
Ο Ανάδοχος καλείται να εφαρμόσει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών στη
δομή του Πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών 1555. Βάσει
του υφιστάμενου Πλάνου Συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων - GDPR (GDPR Compliance Plan), ο ανάδοχος θα αναπτύξει και θα επικαιροποιεί το
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πλάνο συμμόρφωσης, τα εγχειρίδια πολιτικών και θα πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις όταν αυτό
απαιτείται.

Δράση 6: Εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα εκπαίδευσης
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό που θα αναλάβει την εκπαίδευση
των εκπροσώπων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδώσει στον Ανάδοχο το κατάλληλο
πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, θα προσδιορίσει το τμήμα της προσωποποιημένης
πληροφόρησης το οποίο δύναται να εξυπηρετήσει ο Ανάδοχος του Υποέργου 1, και θα απαντά σε
τυχόν απορίες. Στη συνέχεια, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την κατάρτιση της ομάδας εκπαίδευσης
του Υποέργου 1, θα εκπονήσει εκπαιδευτικό οδηγό, θα καταρτίσει πρόγραμμα εκπαίδευσης και
θα αναλάβει την ανανέωση του εκπαιδευτικού υλικού κάτω από την καθοδήγηση της
Αναθέτουσας Αρχής, για όλη τη διάρκεια του Έργου.

Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
Εκτιμώμενη συνολική αξία :
1.080.000,00€
Διάρκεια

30 μήνες

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

2

Σύμβουλος
Διοικητικής
και
Διαχειριστι
κής
Υποστήριξη
ς για την
υλοποίηση
του Έργου

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Γενικός
Συντονισμός Έργου
- Συνεργασία με
επιμέρους φορείς

Π2.1.1 Αναφορά ενεργειών
για την παρακολούθηση και
το συντονισμό δράσεων για
την ενίσχυση της
Αποτελεσματικότητας
Π2.1.2 Μηνιαίες Αναφορές
Εργασιών και Προόδου
Υποέργων

Διοικητική
υποστήριξη για την
παρακολούθηση
όλων των
διαδικασίων
υλοποίησης

Π2.2.1 Μηνιαίες Αναφορές
Ενεργειών Υποστήριξης
Π2.2.2 Μηνιαίες αναφορές με
ανοιχτά θέματα προς επίλυση
(εφόσον υπάρχουν)
Π2.2.3 Αναφορά
προβλημάτων και εισηγητικές
αναφορές επίλυσης θεμάτων
Π2.2.4 Μηνιαίες
συγκεντρωτικές αναφορές
προόδου για όλες τις ομάδες
εργασίας
Π2.2.5 Μηνιαίες Αναφορές

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
ΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙ
ΞΗ

2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ
ΑΜΜΑ
Κάθε δύο μήνες
από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2,
Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16,
Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28,
Μ30)
Κάθε δύο μήνες
από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2,
Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16,
Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28,
Μ30)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Νομικών Θεμάτων
Π2.2.6 Εμπειρογνωμοσύνες

Παρακολούθηση
και Εξασφάλιση
Ποιότητας
Υλοποίησης &
Αποτελεσμάτων
Έργου

Π2.3.1 Ολικό Πλάνο
Διασφάλισης Ποιότητας
(πλάνο ποιότητας και
επικαιροποιήσεις του)

Συντονισμός και
Παρακολούθηση
Διοικητικών και
Χρηματοοικονομικ
ών Στοιχείων έργου

Π2.4.1 Μηνιαίες Αναφορές
συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις ποιότητας και
διατύπωση προτάσεων για τη
Βελτίωση των Παραδοτέων,
με έμφαση στις
αλληλεξαρτήσεις,
αλληλεπιδράσεις των
Παραδοτέων.

5

Μελετη Εφαρμογής
Προτύπων
Ποιότητας και
GDPR

Π2.5.1: Επικαιροποίηση του
Πλάνου Συμμόρφωσης στον
Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων - GDPR (GDPR
Compliance Plan)
Π2.5.2 Επικαιροποίηση
εγχειριδίου πολιτικών
Π2.5.3 Εκπαίδευση
προσωπικού

6

Εκπαίδευση ανά
ομάδα χρηστών
καθώς και το
απαιτούμενο
εκπαιδευτικό υλικό

Π2.6.1 Παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού ανά
φορέα και επικαιροποιήσεις
(εκπαιδευτικό υλικό)

3

4

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ
ΑΜΜΑ

Παράδοση του
πλάνου
ποιότητας τον
2ο μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2)
και 15διμηνιαίες
εκθέσεις επικαιροποιήσει
ς από τον 4ο
μήνα (Μ4, Μ6,
Μ8, Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16,
Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28,
Μ30)
Κάθε δύο μήνες
από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2,
Μ4, Μ6, Μ8,
Μ10, Μ12,
Μ14, Μ16,
Μ18, Μ20,
Μ22, Μ24,
Μ26, Μ28,
Μ30)
Πρώτη
παράδοση και
των 3
παραδοτέων
κατά το 2ο μήνα
από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2),
ειπικαιροποίηση
των
παραδοτέων
κατά τον 6ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6)
και για τα 3
παραδοτέα και
το υπόλοιπο σε
4 6μηνιαίες
αναφορές (Μ12,
Μ18, Μ24,
Μ30)
Κάθε 3μηνο από
την υπογραφή
της σύμβασης
και για τα δύο
παραδοτέα (Μ3,
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π2.6.2 Εκπαιδεύσεις (έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡ
ΑΜΜΑ
Μ6, Μ9, Μ12,
Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24,
Μ27, Μ30)

Υποέργο 3: Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης
Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του Υποέργου 3 αφορά στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος
πολυκαναλικής εξυπηρέτησης του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης και αναλύεται στις ακόλουθες
δράσεις:
 Δράση 1: Μελέτη Εφαρμογής
 Δράση 2: Υλοποίηση, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση Εφαρμογής διαχείρισης
αιτημάτων πολιτών (ticketing) καθώς και των Υποσυστημάτων Α) Διαχείρισης Γνώσης και
Συνεργασίας Β) Διοικητικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναφορών
 Δράση 3: Πιλοτική Λειτουργία της Εφαρμογής και των Υποσυστημάτων
 Δράση 4: Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής και των Υποσυστημάτων
 Δράση 5: Υλοποίηση και Παραμετροποίηση της Διαδικτυακής πύλης
 Δράση 6: Πιλοτική Λειτουργία της Διαδικτυακής πύλης
 Δράση 7: Παραγωγική Λειτουργία της Διαδικτυακής πύλης
 Δράση 8: Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές
 Δράση 9: Πιλοτική Λειτουργία της Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές
 Δράση 10: Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές
 Δράση 11: Εκπαίδευση στην πλατφόρμα και στα υποστηρικτικά συστήματα
 Δράση 12: Παράλληλες Υπηρεσίες Υποστήριξης και πρόσθετες προσαρμογές βελτιώσεων
και παραμετροποιήσεων.

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και απαιτήσεων
Δράση 1: Μελέτη εφαρμογής
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στις μελέτες εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος
πολυκαναλικής εξυπηρέτησης και περιλαμβάνει τις κάτωθι μελέτες:





Μελέτη Εφαρμογής
Μελέτη Ασφάλειας
Μελέτη Ανάκαμψης από Καταστροφή
Μελέτη Διαλειτουργικότητας
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Δράση 2: Υλοποίηση, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση Εφαρμογής Διαχείρισης
Αιτημάτων Πολιτών (ticketing) καθώς και των Υποσυστημάτων Α) Διαχείρισης Γνώσης και
Συνεργασίας και Β) Διοικητικής Πληροφόρησης και Διαχείρισης Αναφορών
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο αφορά στις παρακάτω εφαρμογές και συστήματα:
Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών (ticketing)
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης των αιτημάτων των
πολιτών το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:









Υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων από όλα τα διαθέσιμα κανάλια εξυπηρέτησης (call
center, web, smart devices)
Υποστήριξη πολλαπλών φορέων και θεματικών περιοχών του Υπουργείου
Παρακολούθηση πορείας αιτημάτων
Ηλεκτρονική αποστολή απαντήσεων
Σύστημα διαχείρισης χρηστών και ομάδων εξυπηρέτησης πολλαπλών επιπέδων, κατ’
ελάχιστον: ομάδες Πρώτου Επιπέδου (Front Office) για call centers και υποδοχή
αιτημάτων από web mobile, ομάδες Δευτέρου Επιπέδου (Back Office) για υποδοχή
αιτημάτων από προσωπικό των φορέων, ομάδες Τρίτου Επιπέδου για υποδοχή αιτημάτων
από εξειδικευμένο προσωπικό των φορέων (π.χ. Γενικές Διευθύνσεις, Τοπικές Διευθύνσεις
κοκ) και υπο-ομάδες αυτών (π.χ. Διευθύνσεις, Τμήματα κοκ).
Διαλειτουργικότητα με διαθέσιμα ΠΣ φορέων
Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες σε συνάρτηση με
τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει το Δημόσιο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Υποσύστημα διαχείρισης γνώσης και συνεργασίας
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη υποσυστήματος διαχείρισης γνώσης και
συνεργασίας, το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:




Διαχείριση και πρόσβαση σε γνωσιακές βάσεις σχετικά με θέματα των φορέων που
άπτονται της εξυπηρέτησης των πολιτών
Διαχείριση και πρόσβαση σε θέματα της επικαιρότητας (π.χ. δελτία τύπου, ανακοινώσεις,
πρόσκαιρα μέτρα κοκ)
Διαδικτυακή επικοινωνία/συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων επιπέδων
εξυπηρέτησης σχετικά με τα θέματα που αναρτώνται στο υποσύστημα

Υποσύστημα διοικητικής πληροφόρησης και διαχείρισης αναφορών
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη υποσυστήματος διοικητικής πληροφόρησης
και διαχείρισης αναφορών. Το υποσύστημα υλοποιεί υπηρεσίες διοικητικής πληροφόρησης μέσω
συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
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Άμεση άντληση στατιστικών στοιχείων από όλα τα κανάλια και τα σχετικά υποσυστήματα
εξυπηρέτησης.
Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων τηλεφωνικών κέντρων, διαδικτυακής
πύλης, ηλεκτρονικής εφαρμογής και εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων.
Διεπαφές δημιουργίας διοικητικών αναφορών ελέγχου και αξιολόγησης της εξυπηρέτησης
των αιτημάτων των πολιτών
Παραγωγή διοικητικών αναφορών με δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης των ομάδων
εξυπηρέτησης

Δράση 3: Πιλοτική Λειτουργία της Εφαρμογής και των Υποσυστημάτων
Μετά την εγκατάσταση τους, η Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Πολιτών και τα
Υποσυστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Συνεργασίας και Διοικητικής Πληροφόρησης και
Διαχείρισης Αναφορών, θα τεθούν σε πιλοτική λειτουργία, προκειμένου να δοκιμαστούν ως προς
τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα τους. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, θα
συλλεχθούν και θα αναλυθούν πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια και τις προκλήσεις που θα
έχουν προκύψει, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι των διαδικασιών, και αναφορές αποτελεσμάτων
σχετικά με τους δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των ομάδων εξυπηρέτησης.
Στο τέλος της πιλοτικής περιόδου, βάσει των συμπερασμάτων και των σχετικών πληροφοριών
που θα έχουν προκύψει από τις ανωτέρω αναλύσεις, η Εφαρμογή και όλα τα Υποσυστήματα να
παραμετροποιηθούν αναλόγως ώστε να τεθούν στην κανονική/παραγωγική λειτουργία τους.
Δράση 4: Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής και των Υποσυστημάτων
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, θα πραγματοποιείται τριμηναία αξιολόγηση της
παραγωγικής λειτουργίας, η οποία θα συγκρίνει τα δεδομένα και τους δείκτες που έχουν οριστεί,
θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Μετά το πρώτο έτος, οι
αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες.
Δράση 5: Υλοποίηση και Παραμετροποίηση της Διαδικτυακής πύλης
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης η οποία θα προσφέρει
τις κάτωθι υπηρεσίες στους πολίτες:





Πληροφόρηση
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων
Υποβολή κατηγοριοποιημένων αιτημάτων εξυπηρέτησης
Υποσύστημα ψηφιακού βοηθού

Δράση 6 και Δράση 7: Πιλοτική και Παραγωγική Λειτουργία της Διαδικτυακής πύλης
Η πρώτη αξιολόγηση για την ορθή λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης θα πραγματοποιηθεί κατά
τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας. Στην παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής πύλης,
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οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται με συστηματικό τρόπο: Κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες αξιολογήσεις. Μετά το πρώτο έτος, οι αξιολογήσεις θα
πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο. Η κάθε αξιολόγηση θα συγκρίνει τα δεδομένα και τους δείκτες
που έχουν οριστεί, θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις βελτίωσης.
Δράση 8: Ανάπτυξη και Παραμετροποίηση της Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής για έξυπνες συσκευές η οποία
θα προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες στους πολίτες:




Πληροφόρηση
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων
Υποβολή κατηγοριοποιημένων αιτημάτων εξυπηρέτησης

Δράση 9 και Δράση 10: Πιλοτική και Παραγωγική Λειτουργία της Εφαρμογής για έξυπνες
συσκευές
Η πρώτη αξιολόγηση για την ορθή λειτουργία της Εφαρμογής για έξυπνες συσκευές θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας. Στην παραγωγική λειτουργία
της εφαρμογής, οι αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται με συστηματικό τρόπο: κατά τη διάρκεια
του πρώτου έτους, θα πραγματοποιούνται τριμηνιαίες αξιολογήσεις. Μετά το πρώτο έτος, οι
αξιολογήσεις θα πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο. Η κάθε αξιολόγηση θα συγκρίνει τα δεδομένα
και τους δείκτες που έχουν οριστεί, θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις, καθώς και προτάσεις
βελτίωσης.
Δράση 11: Εκπαίδευση στην πλατφόρμα και στα υποστηρικτικά συστήματα
Ο Ανάδοχος καλείται με την ολοκλήρωση της πλατφόρμας και των επιμέρους υποστηρικτικών
συστημάτων να εκπαιδεύσει όλους τους εμπλεκόμενους στο χειρισμό της πλατφόρμας και των
συστημάτων.

Δράση 12: Παράλληλες Υπηρεσίες Υποστήριξης, πρόσθετες προσαρμογές βελτιώσεων και
παραμετροποιήσεων λογισμικού
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο αφορά στις κάτωθι παρεχόμενες υπηρεσίες:





Ολοκλήρωση Συστημάτων και Υλοποίησης Ασφάλειας Συστήματος
Εγκατάσταση του λογισμικού σε υποδομή G-Cloud (εφ’ όσον απαιτηθεί). Εναλλακτικά,
παροχή και διαχείριση της υποδομής φιλοξενίας από τον Ανάδοχο
Παραμετροποίηση και Μετάπτωση Δεδομένων
Δοκιμαστική Λειτουργία: υποστήριξη εφαρμογών, εκπαίδευση on-the-job, τηλεφωνική
και ηλεκτρονική υποστήριξη
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Παραγωγική Λειτουργία: υποστήριξη εφαρμογών, εκπαίδευση on-the-job, τηλεφωνική
και ηλεκτρονική υποστήριξη
Υπηρεσίες υποστήριξης φορέων και διαχείρισης αλλαγών από ομάδα εμπειρογνωμόνων

Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
Εκτιμώμενη συνολική αξία :
850.000,00€
Διάρκεια

30 μήνες

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα

A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π3.1.1: Τεύχος
προδιαγραφών και
λειτουργικών απαιτήσεων

1

3

Πληροφοριακό
Σύστημα
Πολυκαναλική
ς
Εξυπηρέτησης

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

2

3

Μελέτη Εφαρμογής

Υλοποίηση,
Παραμετροποίηση
και Εγκατάσταση
Εφαρμογής
Διαχείρισης
Αιτημάτων Πολιτών
(ticketing) καθώς
και των
Υποσυστημάτων Α)
Διαχείρισης Γνώσης
και Συνεργασίας και
Β) Διοικητικής
Πληροφόρησης και
Διαχείρισης
Αναφορών
Πιλοτική
Λειτουργία της
Εφαρμογής
Διαχείρισης
Αιτημάτων, και των
Υποσυστημάτων
Α) Διαχείρισης
Γνώσης και
Συνεργασίας
Β) Διοικητικής
Πληροφόρησης και

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ
Παράδοση τον 1ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ1)

Π3.1.2: Σχέδιο
Διαλειτουργικότητας και
Σχέδιο Virtualization,
Αρχιτεκτονική Συστήματος,
Ρόλοι Χρηστών, Ασφάλεια
Συστήματος, Σχέδιο
Ανάκαμψης από
καταστροφή

Παράδοση τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2)

Π3.2.1 Παράδοση της
εφαρμογής συνοδευόμενη
από έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

Παράδοση τον 2ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ2)

Π3.3.1 Έκθεση αναφοράς
πεπραγμενων

Παράδοση τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ3)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ
Διαχείρισης
Αναφορών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

4

Παραγωγική
Λειτουργία της
Εφαρμογής και των
Υποσυστημάτων

Π3.4.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

5

Υλοποίηση και
Παραμετροποίηση
της Διαδικτυακής
πύλης

Π3.5.1 Παράδοση της
διαδικτυακής πύλης
συνοδευόμενη από έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων

6

Πιλοτική
Λειτουργία της
Διαδικτυακής πύλης

Π3.6.1 Έκθεση ανφοράς
πεπραγμένων

7

Παραγωγική
Λειτουργία της
Διαδικτυακής πύλης

Π3.7.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

8

9

Ανάπτυξη και
Παραμετροποίηση
της Εφαρμογής για
έξυπνες συσκευές
Πιλοτική
Λειτουργία της
Εφαρμογής για
έξυπνες συσκευές

Π3.8.1 Εφαρμογή για
έξυπνες συσκευές
συνοδευόμενη από έκθεση
αναφοράς πεπραγμένων
Π3.9.1 Έκθεση αναφοράς
πεπραγμένων

10

Παραγωγική
Λειτουργία της
Εφαρμογής για
έξυπνες συσκευές

Π3.10.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

11

Εκπαίδευση στην
πλατφόρμα και στα
υποστηρικτικά
συστήματα, στη
διαδικτυακή πύλη
και εφαρμογή για
έξυπνες συσκευές

Π3.11.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ

6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
Παράδοση τον 3ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ3)
Παράδοση τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ4)
6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
Παράδοση τον 4ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ4)
Παράδοση τον 5ο
μήνα από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ5)
6 εκθέσεις αναφοράς
κατά τους μήνες από
την υπογραφή της
σύμβασης: Μ6, Μ9,
Μ12, Μ18, Μ24,
Μ30
Οι εκπαιδεύσεις
πραγματοποιούνται
με την ολοκλήρωση
της πιλοτικής
λειτουργίας κάθε
πλατφόρμας και
βάσει των αναγκών
που προκύπτουν. Οι
εκθέσεις αναφορές
παραδίδονται ανά 6
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6, Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30)
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

12

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Υποστήριξη και
πρόσθετες
προσαρμογές
βελτιώσεων και
παραμετροποιήσεων
λογισμικού

Π3.12.1 Εκθέσεις αναφοράς
πεπραγμένων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜ
ΜΑ
Η υποστήριξη
πραγματοποιείται σε
καθημερινά βάσει
των αναγκών του
έργου. Οι εκθέσεις
αναφορές
παραδίδονται ανά 6
μήνες από την
υπογραφή της
σύμβασης (Μ6, Μ12,
Μ18, Μ24, Μ30,
Μ36)

Υποέργο 4: Ποιοτική Αξιολόγηση και Συνεχής Βελτίωση
Συνοπτικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του Υποέργου 4 αφορά στην ποιοτική αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Έργου για το πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης
των πολιτών 1555 και αναλύεται στις ακόλουθες δράσεις:
 Δράση 1: Αποτύπωση γνωσιακών βάσεων των επιμέρους φορέων. Διαχείριση και
επικαιροποίηση τους κατά τη διάρκεια του Έργου
 Δράση 2: Βελτιστοποίηση Ομάδων Υποδοχής Δομής (Front Office)
 Δράση 3: Διασφάλιση ποιότητας

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και απαιτήσεων
Η εξυπηρέτηση μέσω του 1555 έχει ήδη επιτύχει σημαντική αλλαγή σε σχέση με την πρότερη
κατάσταση:
 Έχει εδραιωθεί η λειτουργία των τριών επιπέδων εξυπηρέτησης και έχει διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη ροή και επίλυση των αιτημάτων
 Έχει εξασφαλιστεί η πλήρης καταγραφή των επαφών και η συστημική υποστήριξη της
διαχείρισής τους
Παράλληλα, έχουν τεθεί οι βάσεις και έχουν αναπτυχθεί τα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωση της
εξυπηρέτησης:
 Συγκέντρωση ποσοτικών δεικτών καθώς και ποιοτικών δεδομένων μέσω έρευνας
 Καταγραφή και τυποποίηση δομών και ροών
Σε συνέχεια των παραπάνω, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα συστηματικό έργο ανάλυσης,
συσχετισμού στοιχείων, καταγραφών διαδικασιών και ανάλυσης αποκλίσεων με στόχο τη συνεχή
βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ως προς τα παρακάτω:
 Ελαχιστοποίηση ανάγκης για επαφή με την εξυπηρέτηση – πρωτογενώς ή στο πλαίσιο μίας
συγκεκριμένης υπόθεσης
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Μεγιστοποίηση του ποσοστού επίλυσης κατά την πρώτη επαφή
Ελαχιστοποίηση χρόνου ανταπόκρισης από όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες
Βελτιστοποίηση της χρήσης των ανθρωπίνων πόρων
Διασφάλιση της συνέπειας στην εξυπηρέτηση
Μεγιστοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Δράση 1: Αποτύπωση γνωσιακών βάσεων των επιμέρους φορέων. Διαχείριση και
επικαιροποίηση τους κατά τη διάρκεια του Έργου
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στην αποτύπωση και επικαιροποίηση των γνωσιακών
βάσεων όλων των επιμέρους φορέων που θα υποστηρίζουν τη λειτουργία του Έργου
(ερωταπαντήσεων, διαδικασιών και σεναρίων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης). Οι γνωσιακές βάσεις
θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του Έργου.

Δράση 2: Βελτιστοποίηση Ομάδων Υποδοχής Επαφών (Front Office)
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων
με τους παρακάτω στόχους:
 Πρόβλεψη εισερχόμενης ζήτησης όσον αφορά όγκο, μείγμα, διάρκεια κλήσης
 Διαχείριση κόστους μέσα από προβλέψεις και ελαχιστοποίηση εισερχόμενου όγκου
 Μεγιστοποίηση επίλυσης κατά την πρώτη επαφή (first contact resolution)
 Ανάπτυξη και ενσωμάτωση επιπλέον καναλιών
Δράση 3: Διασφάλιση ποιότητας
Αναλυτικότερα το αντικείμενο αφορά στη διασφάλιση ποιότητας η οποία λειτουργεί καταλυτικά
για τη συνεχή βελτίωση της υπηρεσίας σε βάθος χρόνου με συνεχή διεξαγωγή κύκλου
διασφάλισης ποιότητας μέσω πολλαπλών μετρήσεων (δειγματοληψίες, συνακροάσεις, έρευνες
κ.λπ.) και αξιολόγησης / αναγνώρισης περιοχών προς βελτίωση
Η Διασφάλιση Ποιότητας περιλαμβάνει την τυποποίηση της συλλογής και συγκέντρωσης
ποιοτικών στοιχείων αξιολόγησης με μαζικό τρόπο τα οποία συνδυαζόμενα με ποσοτικούς δείκτες
αποτελούν εισροή για τη διαχείριση της απόδοσης.

Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
Εκτιμώμενη συνολική αξία :
400.000,00€
Διάρκεια

30 μήνες

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
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A/A

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
Σ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

1

4

Ποιοτική
Αξιολόγηση
και Συνεχής
Βελτίωση
(octane)

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗ
ΡΙΞΗ

2

3

ΔΡΑΣΕΙΣ
Αποτύπωση
γνωσιακών
βάσεων των
επιμέρους
φορέων.
Διαχείριση και
επικαιροποίησ
η τους κατά τη
διάρκεια του
έργου

Βελτιστοποίη
ση Ομάδων
Υποδοχής
Επαφών
(Front Office)

Διασφάλιση
Ποιότητας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

• Π4.1.1: Γνωσιακές βάσεις των
επιμέρους φορέων
• Π4.1.2: Διαχείριση και
επικαιροποίηση γνωσιακών
βάσεων των επιμέρους φορέων

• Π4.2.1: Διαγνωστική μελέτη
(με αναφορά σε pain points και
ευκαιρίες βελτίωσης) και
προτάσεις δράσεων για το Front
Office – παραδοτέο κατά τον
Μ3
• Π4.2.2: Αναφορά για
υλοποιηθείσες δράσεις με
αποτίμηση υλοποίησης και
μέτρηση αποτελεσματικότητας
καθώς και νέες προτάσεις
δράσεων εφόσον απαιτείται –
παραδοτέο σε τριμηνιαία βάσει
με αρχή τον Μ6
• Π4.3.1: Μεθοδολογία και
διαδικασία αξιολόγησης
προσαρμοσμένη ανά κανάλι
• Π4.3.2: Μεθοδολογία και
διαδικασία τυχαίας
δειγματοληψίας στο πλαίσιο
συγκεκριμένων κριτηρίων
• Π4.3.3: Μεθοδολογία και
διαδικασία συγκριτικής
ευθυγράμμισης
• Π4.3.4: Δείγματα
παραγόμενων αναφορών

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Παράδοση του Π4.1.1
κατά τον 2ο μήνα από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ2) και το
Π4.1.2 κάθε 4μήνες από
τον 8ο μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης
ήτοι τους μήνες Μ8,
Μ12, Μ16, Μ20, Μ24,
Μ28

Παράδοση του Π4.2.1
κατά τον 3ο μήνα από
την υπογραφή της
σύμβασης (Μ3) και το
Π4.2.2 3μηνιαίες
εκθέσεις με αρχή τον 6ο
μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης (Μ8, Μ12,
Μ16, Μ20, Μ24, Μ28)

Αρχική παράδοση κατά
τον 3ο μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης
για το σύνολο των
παραδοτέων και στη
συνέχεια σε 3μηνιαίες
εκθέσεις με αρχή τον 8ο
μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης για το
σύνολο των παραδοτέων
(Μ8, Μ12, Μ16, Μ20,
Μ24, Μ28)

Υποέργο 5: Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας
Συνοπτικό Αντικείμενο
Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 5 αφορά στην υλοποίηση Ενεργειών Ενημέρωσης και
Δημοσιότητας του Πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 και
περιλαμβάνει τις κάτωθι δράσεις:
 Δράση 1: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
 Δράση 2: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης
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 Δράση 3: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού
Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού
 Δράση 4: Προβολή στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 Δράση 5: Ψηφιακές Εφαρμογές
 Δράση 6: Σχεδιασμός και Οργάνωση Προωθητικών και Άλλων Ενεργειών
Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου
Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και
την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος
για την προώθηση και προβολή του Πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης
πολιτών 1555.
Δράση 1: Επικοινωνιακή Στρατηγική και Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
Η Δράση 1 περιλαμβάνει την κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής και την εξειδίκευση του
Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή
του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και των προτεινομένων ενεργειών
1.1 Κατάρτιση της επικοινωνιακής στρατηγικής και την εξειδίκευση του Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης, με βάση την Προσφορά του και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να
υποβάλει:
1. Πρόταση που θα περιλαμβάνει την Επικοινωνιακή Στρατηγική καθώς και την κατάρτιση,
εξειδίκευση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας χρονικά κατανεμημένου και
κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με
τους επιδιωκόμενους στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχος (target groups) του Έργου
2. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τις οδηγίες της
Αναθέτουσας, βάσει της πορείας του Έργου
Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας έχουν ορίζοντα υλοποίησης
δώδεκα (12) μήνες και υποβάλλεται σε ετήσια βάση.
Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θέτει τις βάσεις για τις
επόμενες ενέργειες του Αναδόχου και λειτουργεί σαν ένας συνολικός οδηγός για την
αποτελεσματική προώθηση και προβολή του Πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και
εξυπηρέτησης πολιτών 1555. Βασικός στόχος της Επικοινωνίας είναι η καλύτερη και πληρέστερη
ενημέρωση των ομάδων-στόχος και η προτροπή χρήσης του Πολυκαναλικού συστήματος
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555, αλλά και γενικότερα η πληροφόρηση της κοινής
γνώμης για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις
σημαντικές αναβαθμισμένες υποδομές και υπηρεσίες του μέσα από το συνεχή εκσυγχρονισμό των
εσωτερικών διαδικασιών του.
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Το Επικοινωνιακό Σχέδιο Δράσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:






Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Ανάπτυξη και υλοποίηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής σε ΜΜΕ
Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού
Σχεδιασμό και εφαρμογή εκστρατειών προβολής και δημοσιότητας σε ηλεκτρονικά μέσα.
Λοιπές επικοινωνιακές ενέργειες αναλόγως των απαιτήσεων του Έργου και της
Αναθέτουσας.

Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, θα πρέπει να τηρηθούν
τα παρακάτω:







Η ομοιογένεια, αλληλουχία και συντονισμός μεταξύ των προτεινομένων ενεργειών
Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού «μίγματος» που θα
εφαρμοσθεί
Η χρήση σταθερών εικαστικών και ρητορικών στοιχείων και μηνυμάτων
Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλες χώρες - μέλη της
Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.
Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα της χώρας
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια αναλυτική πρόταση για το περιεχόμενο, το στόχο, το
χρόνο, το κοινό – στόχο, τις προδιαγραφές, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης, τη σύνδεση με
τους γενικούς και ειδικούς στόχους των δράσεων επικοινωνίας, καθώς και την αναμενόμενη
αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια.
Για κάθε πρόταση ο Ανάδοχος θα αναγράφει και το κόστος της ενέργειας βάσει της οικονομικής
του προσφοράς προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.
Καθώς η υλοποίηση των ενεργειών της Στρατηγικής Επικοινωνίας καθορίζεται κατά την
κατάρτιση ή την αναθεώρησή της, αλλά εξειδικεύεται κατά την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα
με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία εγκρίνει κάθε φορά τις ενέργειες που
υλοποιούνται από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται από αυτόν.
Η επικαιροποίηση και η ανακατανομή του προϋπολογισμού των επιμέρους ενεργειών – όπου
απαιτείται - θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με την έγγραφη σύμφωνη γνώμη της
Αναθέτουσας.
1.2 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας
και των προτεινόμενων ενεργειών
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή καθόλη τη διάρκεια του Έργου τα
εξής:


Συμμετοχή στελεχών του Αναδόχου σε συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενο του
Έργου, όπου κρίνεται απαραίτητο
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Απολογισμούς ενεργειών (επιπλέον των παραδοτέων) με αξιολόγηση, τεκμηρίωση, και
σύνταξη εκθέσεων/αναφορών προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
Έργου, καθώς και τελικής/απολογιστικής Έκθεσης.
Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου
Δράσεων
Αναθεώρηση και επικαιροποίηση των δράσεων στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα
τροποποιήσεις της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων ή εάν παρατηρούνται
αποκλίσεις από τους τεθέντες στόχους, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει
αιτιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή.
Τεχνική υποστήριξη για κάθε ζήτημα που προκύπτει από τη συναφθείσα Σύμβαση.

Στην περίπτωση που η υλοποίηση μιας από τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνεται από τρίτους
ή υπεργολάβους, η αμοιβή σε αυτούς καταβάλλεται από τον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει καμία ευθύνη έναντι των τρίτων.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού του
Έργου, να ζητήσει από τον Ανάδοχο επικαιροποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής ή/και του
Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας (χωρίς επιπλέον αμοιβή). Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να προβαίνει σε τροποποίηση, αναθεώρηση καθώς και στον επαναπροσδιορισμό και στην
τεκμηρίωση του χρόνου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσεων ανάλογα με την πορεία των έργων, οι
οποία/ες θα γνωστοποιούνται στον Ανάδοχο. Αντίστοιχες μεταβολές, μπορεί να προτείνει και ο
Ανάδοχος, οι οποίες όμως θα τελούν υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Δράση 2: Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης
Η Δράση 2 περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση
διαφημιστικού πλάνου μέσων (media plan) και τον σχεδιασμό και συντονισμό ενεργειών έμμεσης
δημοσιότητας - υπηρεσίες Γραφείου Τύπου και Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ
2.1 Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου μέσων (MEDIA
PLAN)
Στο πλαίσιο της Δράσης 2 ο Ανάδοχος, λίγο πριν την έναρξη μιας διαφημιστικής καμπάνιας,
σχεδιάζει και υποβάλλει το Πλάνο Μέσων (Media Plan) ανά κατηγορία Μέσων βάσει ΠΔ 261/97,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση διαφημιστικής προβολής
στα ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου του κόστους, την επιλογή της διάρκειας, των μέσων και της
προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας, η οποία τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,
Το Media Plan θα πρέπει να:



είναι χρονικά κατανεμημένο και με ποσοστιαία κατανομή των ενεργειών
επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό media mix διατηρώντας το κόστος σε επιθυμητά επίπεδα
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διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής των μέσων ή του τόπου (ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια)
και της αποτελεσματικότητάς τους
στοχεύει σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους και περιγράφει τον τρόπο επιλογής και προσέγγισης
των ομάδων-στόχος
διαθέτει τεκμηρίωση της επιλογής του χρόνου και της διάρκειας προβολής
περιέχει ανάλυση των εργαλείων μέτρησης και αποτελεσματικότητας των δράσεων
επικοινωνίας
περιέχει ανάλυση της μεθοδολογίας υλοποίησης της δράσης (τρόπος οργάνωσης και
υλοποίησης)
περιλαμβάνει το κόστος προβολής-ανάλυση προϋπολογισμού
περιγράφει τα παραδοτέα μετά την έγκριση του media plan

Η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσας δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ήτοι για τα έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά και
περιφερειακά έντυπα μέσα), τον ηλεκτρονικό τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση θα
επιμεριστεί βάσει του προϋπολογισμού του Πλάνου Επικοινωνίας που αφορά στα μέσα αυτά,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 261, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Το Πλάνο Μέσων δύναται να περιλαμβάνει:
 Τηλεοπτικά μηνύματα: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε τηλεοπτικά δίκτυα πανελλαδικής
εμβέλειας, υψηλής θεαματικότητας και σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.
 Ραδιοφωνικά μηνύματα: Μεταδόσεις μηνυμάτων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Αθηνών και
Θεσσαλονίκης υψηλής ακροαματικότητας και σε περιφερειακούς σταθμούς.
 Έντυπες καταχωρήσεις: Εμφανίσεις καταχωρήσεων/advertorials σε Τύπο πανελλαδικής
κυκλοφορίας και περιφερειακά έντυπα.
 Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις: Εμφανίσεις καταχωρήσεων (web banners, advertorials κοκ)
σε ηλεκτρονικό τύπο (ενημερωτικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες).
 Outdoor Διαφήμιση: Εμφανίσεις σε στάσεις λεωφορείων, αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, billboards στάσεων Μετρό καθώς και στο εσωτερικό συρμών Μετρό.
Οι Οικονομικοί Φορείς κατά την υποβολή της Προσφοράς δεν απαιτείται να υποβάλλουν αναλυτικό
πλάνο προβολής στα ΜΜΕ, αλλά μόνο τη γενικότερη στρατηγική προσέγγιση αυτού.
Σημειώνεται ότι η κατανομή του διαφημιστικού κονδυλίου στα μέσα που ορίζει το ΠΔ 261/97
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποδίδεται απολογιστικά από τον Ανάδοχο προς την
Αναθέτουσα Αρχή για τη συνολική διαφημιστική προβολή κάθε έτους.
Σημειώνεται ότι το αίτημα για τροποποίηση του πλάνου μέσων σε οποιονδήποτε χρόνο αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα της Αναθέτουσας αρχής και ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται προς την
κατεύθυνση αυτή.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού πλάνου
μέσων (media plan), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποστολή των εντολών μετάδοσης και του
σχετικού οπτικοακουστικού υλικού (video spots, ηχητικών spots κλπ.) καθώς και των εντολών
δημοσίευσης των καταχωρήσεων στα επιλεγμένα μέσα προβολής για την έναρξη κάθε
διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης, αναλαμβάνει την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του
προγράμματος προβολής και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από κάθε μέσο
προβολής.
2.2 Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών έμμεσης δημοσιότητας – Παροχή υπηρεσιών
Γραφείου Τύπου και Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ
Για τις ενέργειες της συγκεκριμένης υποδράσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
γραφείου τύπου και δημιουργίας σχέσεων με τα ΜΜΕ για τη μεγιστοποίηση της δημοσιότητας
του Έργου. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες έμμεσης επικοινωνίας μεταφέροντας
την πληροφορία μέσα από τους κυριότερους διαύλους επικοινωνίας που είναι οι εκπρόσωποι των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καλύπτοντας έτσι τόσο το σύνολο της κοινής γνώμης, όσο και
επιμέρους ειδικά κοινά.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειες περιλαμβάνονται υπηρεσίες:






Σύνταξης και αποστολής δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και προετοιμασία υλικού (π.χ.
κείμενα, φωτογραφίες, infographics) για ρεπορτάζ, άρθρα, σχόλια, αφιερώματα,
παρουσιάσεις και συνεντεύξεις αρμόδιων στελεχών.
Δημιουργίας σχέσεων με ΜΜΕ, δημοσιογράφους και ανάπτυξη συνεργειών με άλλους
φορείς για την ενεργοποίησή τους και αξιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας τους για τη
διάχυση της πληροφορίας.
Διοργάνωση και συντονισμός ενημερωτικών επαφών με έμφαση στη διαρκή και συνεπή
ενημέρωση των Δημοσιογράφων, προκειμένου να έχουν υλικό και σωστή πληροφόρηση
για τις ανάγκες της αρθρογραφίας των συνεντεύξεων και των ρεπορτάζ.

Δράση 3: Δημιουργικός Σχεδιασμός και Παραγωγή Έντυπου, Οπτικοακουστικού και Λοιπού
Προωθητικού και Ενημερωτικού Υλικού
H Δράση 3 περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την παραγωγή των ενημερωτικών και διαφημιστικών
υλικών (έντυπων, οπτικοακουστικών και προωθητικών) για την προβολή του Έργου με βάση μια
ενιαία επικοινωνιακή και εικαστική ταυτότητα.
Για κάθε προτεινόμενη ενέργεια και υλικό θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή αναλυτική
πρόταση, η οποία θα τελεί υπό την έγκριση της. Ο αριθμός, το περιεχόμενο και τα επιμέρους
τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της Δράσης 3 θα αναλάβει τα εξής:
 3.1. Δημιουργία Έντυπου Υλικού (Μακέτες ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων &
αφισών)
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 3.2. Δημιουργία Διαφημιστικού Υλικού
 3.2.1. Μακέτες καταχωρήσεων στον Τύπο & Outdoor
 3.2.2. Δημιουργία Web Banners (premium display advertising)
 3.2.3. Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού
o Σενάρια για τηλεοπτικά σποτ 30’’
o Σενάρια για ραδιοφωνικά σποτ 30’’
o Σενάρια για προωθητικά video για social media, εκδηλώσεις κλπ
 3.3. Παραγωγή Έντυπου & Διαφημιστικού Υλικού
 3.3.1. Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων & αφισών
 3.3.2. Παραγωγή Outdoor Υλικών
 3.3.3. Παραγωγή τηλεοπτικών σποτ 30΄΄
 3.3.4. Παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ 30΄΄
 3.3.5. Παραγωγή προωθητικών video για social media, εκδηλώσεις κλπ
Για τα videos, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να τηρηθούν οι εξής προδιαγραφές: Σκηνοθετική
σύλληψη, επιμέλεια τελειοποίηση σεναρίου (storyboard), γυρίσματα σε διαφορετικά σημεία
ανάλογα με τις ανάγκες των σεναρίων, επιμέλεια τίτλων, πληροφοριακό και εικαστικό υλικό,
επιμέλεια μουσικής επένδυσης, επίβλεψη παραγωγής, γενικά έξοδα, δικαιώματα, post production,
μοντάζ, τελική κόπια.
Τα videos που θα δημιουργηθούν θα δύναται να αξιοποιηθούν από την Αναθέτουσα σε ΜΜΕ,
Social Media, ψηφιακές καμπάνιες, ενέργειες δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων. Το τελικό
παραδοτέο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας. Τα πνευματικά δικαιώματα του
παραδοτέου αυτού, ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα χωρίς την καταβολή πρόσθετης
αµοιβής πέραν της προβλεπόµενης στη Σύµβαση.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ VIDEO:
Τα video θα συνοδεύονται από παρουσίαση (ή/ και σε μορφή υπότιτλων) και θα έχουν υποστεί
σύγχρονη τεχνική επεξεργασία. Το καθένα από τα παραπάνω video θα παραδοθεί με τίτλο,
metadata και tags.
Οι λήψεις κινούμενης εικόνας (video) και η επεξεργασία, θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω
τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις:








Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels
Τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: video, timelapse, hyperlapse, λήψεις με
drone.
Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video)
Ψηφιακή μορφή σε αρχεία avi και mp4 κατάλληλες μορφή για χρήση στα social media
Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να
είναι τελευταίας τεχνολογίας και εξέχουσας απόδοσης ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις
της δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια και ολοκληρωμένη απόδοση του
αποτελέσματος
Μοντάζ, γραφικές εκτελέσεις
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Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων, συγγραφή πρωτότυπου
σεναρίου – αφηγήματος ή υποτίτλων των video. Το σενάριο θα στηρίζεται σε
επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία και θα έχει υποστεί την κατάλληλη γλωσσική
επιμέλεια
Παρουσίαση και έγκριση του σεναρίου πριν το τελικό μοντάζ
Ψηφιακό master σε σκληρό δίσκο high definition ασυμπίεστο όπου θα περιλαμβάνεται
επίσης έκδοση χωρίς σπικάζ για μελλοντική μεταγλώττιση
Συμμόρφωση με τους κανόνες δημοσιότητας που θα οριστούν από την Αναθέτουσα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την εξασφάλιση
άδειας, για την πραγματοποίηση των λήψεων.
Η καλλιτεχνική και τεχνική επιμέλεια της όλης παραγωγής (σκηνοθεσία, επιλογή των χώρων
στους οποίους θα πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της παραγωγής κλπ. ) αποτελεί ευθύνη και
επιλογή του Αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη του τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αναθέτουσας.

Δράση 4: Προβολή στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η Δράση 4 περιλαμβάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου
μέσων για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (digital media plan), τον
δημιουργικόημιουργικό σχεδιασμό και την παραγωγή διαφημιστικών αναρτήσεων για το
διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης
με οργανικό περιεχόμενο / αναρτήσεις στα social media.
4.1 Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση διαφημιστικού πλάνου μέσων για το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (digital media plan)
Στο πλαίσιο της Δράσης 4, για την ενίσχυση της διαφημιστικής προβολής του Έργου στο
διαδίκτυο και την ενεργή προώθησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα κάτωθι:
 Εκπόνηση και υλοποίηση πλάνου ψηφιακής προβολής (digital media plan), με
συγκεκριμένες διαφημιστικές ενέργειες σε ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα,
προϋπολογισμό, χρονικό διάστημα υλοποίησης και εκτιμώμενα αποτελέσματα. Το πλάνο
ψηφιακής προβολής υποβάλλεται λίγο πριν την έναρξη μιας διαφημιστικής καμπάνιας και
δύναται να περιλαμβάνει διαφημιστικές ενέργειες σε:
 Google (Google Display Network, Video-YouTube, Discovery)
 Facebook & Instagram
 Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των διαφημιστικών
ενεργειών στα ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα (διαχείριση διαφημιστικής
πλατφόρμας, δημιουργία διαφημιστικών καμπανιών και διαφημίσεων, συνεχής
παρακολούθηση και βελτιστοποίηση αυτών, διαχείριση διαφημιστικού budget κλπ)
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4.2 Δημιουργικός Σχεδιασμός & Παραγωγή Διαφημιστικών Αναρτήσεων για το διαδίκτυο και τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Στη συγκεκριμένη υποδράση περιλαμβάνεται ο δημιουργικός σχεδιασμός και η παραγωγή των
υλικών για τις διαφημιστικές καμπάνιες στα ψηφιακά μέσα και κοινωνικά δίκτυα, όπως θα
οριστικοποιηθούν από τους στόχους της εκάστοτε ενέργειας και το εγκεκριμένο πλάνο ψηφιακής
προβολής (digital media plan). Για τις διαφημίσεις με video θα αξιοποιηθούν τα παραδοτέα της
Δράσης 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών θα ορίζονται σύμφωνα με τις τρέχοντες
απαιτήσεις της κάθε πλατφόρμας. Θα δημιουργηθούν κατ΄ ελάχιστον:



Google Ads (Display Ads, Video Ads, Discovery Ads)
Facebook & Instagram Ads

4.3 Ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης με οργανικό περιεχόμενο / Αναρτήσεις στα social
media
Στη συγκεκριμένη υποδράση, εκτός από τις διαφημιστικές ενέργειες, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη
δημιουργία επίσημων σελίδων για το Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης
πολιτών 1555 στα κατάλληλα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, έπειτα από συνεννόηση με την
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την τροφοδότηση αυτών όσο και των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανά τακτά χρονικά
διαστήματα με περιεχόμενο σχετικό με το έργο. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίο πλάνο
αναρτήσεων προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή και θα προχωρά στη δημιουργία (κείμενα και
προσαρμογές δημιουργικών υλικών) και στη δημοσίευση των συγκεκριμένων αναρτήσεων που
αφορούν στο έργο.

Δράση 5: Ψηφιακές Εφαρμογές
Στο πλαίσιο της Δράσης 5 περιλαμβάνεται ο εικαστικός σχεδιασμός και η παραγωγή περιεχομένου
για τα ψηφιακά εργαλεία και τις εφαρμογές του Έργου (βλ. Υποέργο 3) για την αποτελεσματική
προβολή του Έργου.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω υποδράσεις:
5.1 Επιμέλεια διαδικτυακής πύλης - Δημιουργία Περιεχομένου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την επιμέλεια και τη δημιουργία περιεχομένου για τη διαδικτυακή πύλη,
τον εικαστικό σχεδιασμό (web design) και την εφαρμογή του (web development), όπως και όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανάδειξη του Έργου https://1555.gov.gr/ στο ψηφιακό
περιβάλλον. Το https://1555.gov.gr/ θα λειτουργεί ως η βασική διαδικτυακή πύλη για όλες τις
ενέργειες επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα:
 διαμόρφωση του εικαστικού σχεδιασμού των σελίδων της διαδικτυακής πύλης στη βάση
μίας σύγχρονης εικαστικής προσέγγισης (User Interface - UI),
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διαμόρφωση του εικαστικού σχεδιασμού και της λειτουργικότητας για τη διευκόλυνση της
περιήγησης στις ενότητες της διαδικτυακής πύλης και του εντοπισμού υλικού σε αυτές
(User Experience - UX),
την επιμέλεια των κειμένων, καθώς και ενσωμάτωση λέξεων-κλειδιών και άλλων
σχετικών ενεργειών που θα βοηθήσουν στην βελτίωση της κατάταξης της διαδικτυακής
πύλης στα αποτελέσματα αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO),
τη δημιουργία, την επιμέλεια και εν γένει την αξιοποίηση επικοινωνιακού υλικού και
περιεχομένου όπως κείμενα, banners, videos, infographics κλπ. στη διαδικτυακή πύλη.

5.2 Δημιουργία & Διαχείριση Social Messaging Networks (π.χ. Viber, Facebook)
Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης και της άμεσης ενημέρωσης των πολιτών προτείνεται η αξιοποίηση
των Social Messaging Apps (Facebook Messenger – Viber) που θα λειτουργούν συμπληρωματικά
του Πολυκαναλικού συστήματος ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 , μέσω των οποίων
οι χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για τα θέματα που τους αφορούν και
απαντήσεις σε απλά θέματα. Μέσω της απευθείας χρήσης των εφαρμογών οι χρήστες θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να πλοηγούνται μέσα από συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ’s), να
ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις (νέα – δελτία τύπου) και να καθοδηγούνται σε κανάλια
επικοινωνίας όπως το 4ψήφιο (1555), η ιστοσελίδα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για περαιτέρω
εξυπηρέτηση. Πρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσάρτησης ψηφιακών οδηγών
(chat bots) των εν λόγω εφαρμογών στην ιστοσελίδς, ώστε να είναι πιο φιλική και προσιτή στον
χρήστη, με τις ίδιες ή παρόμοιες λειτουργικότητες. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει:
 το σχεδιασμό των σεναρίων (κειμένων) της εμπειρίας του χρήστη που θα υιοθετηθούν από
τις πλατφόρμες,
 την τεχνική και τη λειτουργική διαχείριση για τη δημιουργία και τη συντήρηση των εν
λόγω λογαριασμών
 τις τεχνικές διαδικασίες για την προσάρτησή τους στην ιστοσελίδα

Δράση 6: Σχεδιασμός και Οργάνωση Προωθητικών και Άλλων Ενεργειών
H Δράση 6 περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση μιας σειράς ενεργειών (εκδηλώσεις,
ημερίδες, τεχνικές συναντήσεις) που θα παρουσιάσουν την πορεία του Έργου και τα
αποτελέσματά του. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις παρακάτω υποδράσεις:
6.1. Οργάνωση μεικτών (δια ζώσης και ηλεκτρονικών) εκδηλώσεων-ημερίδων (Phygital events)
Σχεδιασμό και οργάνωση Phygital events και πρόταση για εναλλακτικό σχεδιασμό των
εκδηλώσεων υπό συνθήκες "πανδημίας". Ο Ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει ένα σύνολο
δράσεων που να καλύπτουν όλα τα κοινά στόχος σε όλη την ελληνική Επικράτεια.
6.2. Ενέργειες για την Προβολή και προσέλκυση δημοσιότητας στα ΜΜΕ, Οργάνωση Press
Events
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Στη συγκεκριμένη δράση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και ενέργειες για την Προβολή
και προσέλκυση δημοσιότητας στα ΜΜΕ, μέσω της οργάνωσης Press Events (Συνεντεύξεις
Τύπου, press lunches κλπ) για την άμεση ενημέρωση και διάχυση της πληροφορίας
6.3. Σχεδιασμός, Προμήθεια / Παραγωγή Προωθητικών Υλικών & Παρουσιάσεων
Ενέργειες Σχεδιασμού, Προμήθειας ή Παραγωγής Προωθητικών Υλικών για την υποστήριξη των
εκδηλώσεων (π.χ. προωθητικά δώρα -give aways, promo items, usb, mouse pads, κλπ-, υλικά
εκδηλώσεων -σημάνσεις, προσκλήσεις, folder, πρόγραμμα, roll up banners κλπ-, παρουσιάσεις)

Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
4.250.000,00€
Εκτιμώμενη συνολική αξία :
Διάρκεια

30 μήνες

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα
A/
A

ΥΠΟΕΡΓ
Ο

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

1

5

Ενέργειες
Ενημέρωσ
ης και
Δημοσιότη
τας

ΔΡΑΣΕΙΣ

Επικοινωνιακή
Στρατηγική και
Υποστήριξη της
ΑΑ κατά την
εφαρμογή του
Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας

ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑ

2

Συνδυασμένες
Ενέργειες
Προβολής &
Δημοσιότητας στα
ΜΜΕ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π5.1.1. - Κατάρτιση
Στρατηγικής Επικοινωνίας και
εξειδίκευση Σχεδίου Δράσεων
Επικοινωνίας (Επικοινωνιακή
στρατηγική και εξειδικευμένο
Σχέδιο Δράσεων)
• Π5.1.2. - Υποστήριξη της ΑΑ
κατά την εφαρμογή του Σχεδίου
Δράσεων Επικοινωνίας και των
προτεινομένων ενεργειών
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης κάθε 3 μήνες)
• Π5.2.1.Στρατηγικός σχεδιασμός
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
τα ΜΜΕ (MEDIA PLAN) &
διαχείριση (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
• Π5.2.2. Υλοποίηση Πλάνου
Μέσων για ΜΜΕ (MEDIA
PLAN)σε
Τηλεόραση/ραδιόφωνο/Τύπος/Δι
αδίκτυο/Outdoor (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Παράδοση κατά τον 1ο
μήνα, 13ο μήνα και 25ο
μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)
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A/
A

ΥΠΟΕΡΓ
Ο

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

3

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργικός
Σχεδιασμός &
Παραγωγή
Έντυπου,
Οπτικοακουστικού
& Λοιπού
Προωθητικού &
Ενημερωτικού
Υλικού

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
•Π5.2.3. Σχεδιασμός και
συντονισμός ενεργειών έμμεσης
δημοσιότητας – Παροχή
υπηρεσιών Γραφείου Τύπου και
Διαχείρισης Σχέσεων με ΜΜΕ
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.3.1. Δημιουργία Έντυπου
Υλικού (Μακέτες ενημερωτικών
εντύπων, φυλλαδίων & αφισών)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.3.2. Δημιουργία
Διαφημιστικού Υλικού
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
-Π5.3.2.1. Μακέτες
καταχωρήσεων στον Τύπο &
Outdoor
-Π5.3.2.2. Δημιουργία Web
Banners
-Π5.3.2.3. Δημιουργία
Οπτικοακουστικού Υλικού:
Σενάρια για τηλεοπτικά σποτ
30''/Σενάρια για ραδιοφωνικά
σποτ 30''/Σενάρια για προωθητικά
video για social media,
εκδηλώσεις κλπ
• Π5.3.3. Παραγωγή Έντυπου &
Διαφημιστικού Υλικού
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
-Π5.3.3.1. Παραγωγή
ενημερωτικών εντύπων,
φυλλαδίων & αφισών
-Π5.3.3.2. Παραγωγή Outdoor
Υλικών
-Π5.3.3.3. Παραγωγή
τηλεοπτικών σποτ 30΄΄
-Π5.3.3.4. Παραγωγή
ραδιοφωνικών σποτ 30΄΄
-Π5.3.3.5. Παραγωγή
προωθητικών video για social
media, εκδηλώσεις κλπ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)
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A/
A

ΥΠΟΕΡΓ
Ο

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

4

5

ΔΡΑΣΕΙΣ

Προβολή στο
Διαδίκτυο και στα
Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης

Ψηφιακές
Εφαρμογές

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π5.4.1. Στρατηγικός σχεδιασμός
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (digital
media plan) του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων, στήσιμο &
διαχείριση διαφημιστκών
καμπανιών (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
• Π5.4.2. Υλοποίηση
διαφημιστικού πλάνου μέσων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (digital
media plan) του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων: Google Ads (Google
Display Network, VideoYouTube, Discovery) και
Facebook & Instagram Ads)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.4.3. Δημιουργικός
Σχεδιασμός & Παραγωγή
Διαφημστικών Αναρτήσεων για
το διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης: Google
Ads (Google Display Network,
Video-YouTube, Discovery) και
Facebook & Instagram Ads)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.4.4. Ενημέρωση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με
οργανικό περιεχόμενο /
Αναρτήσεις στα social media
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.5.1 Διαχείριση Διαδικτυακής
Πύλης - Δημιουργία
Περιεχομένου (Υποβολή
Απολογιστικής έκθεσης
(περιλαμβάνει και τα συνοδευτικά
αποδεικτικά) κάθε 3 μήνες)
• Π5.5.2 Δημιουργία &
Διαχείριση Social Messaging
Networks (π.χ. Viber, Facebook)
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)
10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)
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A/
A

ΥΠΟΕΡΓ
Ο

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣ
ΗΣ

6

ΔΡΑΣΕΙΣ

Σχεδιασμός &
Οργάνωση
Προωθητικών &
Άλλων Ενεργειών

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)

• Π5.6.1. Οργάνωση μεικτών (δια
ζώσης και ηλεκτρονικών)
εκδηλώσεων-ημερίδων (Phygital
events) (Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.6.2. Ενέργειες για την
Προβολή και προσέλκυση
δημοσιότητας στα ΜΜΕ,
Οργάνωση Press Events
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)
• Π5.6.3. Σχεδιασμός, Προμήθεια
/ Παραγωγή Προωθητικών
Υλικών & Παρουσιάσεων
(Υποβολή Απολογιστικής
έκθεσης (περιλαμβάνει και τα
συνοδευτικά αποδεικτικά) κάθε 3
μήνες)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

10 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)

12 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30,
Μ33, Μ36)

12 απολογιστικές
3μηνιαίες εκθέσεις (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30,
Μ33, Μ36)

Υποέργο 6: Έρευνες ικανοποίησης του κοινού
Συνοπτικό Αντικείμενο
Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου 6 αφορά στην υλοποίηση Ενεργειών Ελέγχου της
Ποιότητας του Έργου μέσω πανελλαδικών ερευνών ικανοποίησης του κοινού, για τη διασφάλιση
της συνεχούς βελτίωσης της υπηρεσίας του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΕΑΕΠ)
1555 και τη μέγιστη ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών και περιλαμβάνει τις κάτωθι
δράσεις:
 Δράση 1: Ετήσιες Έρευνες
 Δράση 2: 3μηνιαίες Έρευνες Παρακολούθησης

Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου και απαιτήσεων
Στο πλαίσιο του Υποέργου 6, θα υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες που διασφαλίζουν
τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΕΑΕΠ) 1555.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την εκτέλεση του
Έργου, τα παρακάτω:
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Η καταγραφή των θεμάτων/προβλημάτων/αιτημάτων των πολιτών στη σχέση τους με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ασφάλιση και Σύνταξη,
Πρόνοια, Αλληλεγγύη, Κατάρτιση, Ισότητα κλπ).



Η στάση του κοινού έναντι του ΕΑΕΠ 1555, ο βαθμός γνώσης του, χρήσης του και
ικανοποίησης συνολικά. Ειδικότερα,
o ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών ως προς τον χρόνο και την ποιότητα της
εξυπηρέτησης που λαμβάνουν, στην δεδομένη συγκυρία και τις μεθόδους που
εφαρμόζονται όπως επηρεάζονται και διαμορφώνονται εξαιτίας της διερεύνησης των
επιπτώσεων της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.
o Η διερεύνηση και καταγραφή νέων θεμάτων και υπηρεσιών που κατά προτεραιότητα
θα ήθελε το κοινό να ενσωματωθούν στον ΕΑΕΠ 1115.
o Η αποτύπωση σε τμηματοποιημένα/επί μέρους κοινά όλων των παραπάνω (ηλικία,
φύλο, εισοδηματικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, επίπεδο
εκπαίδευσης κλπ) και συσχέτιση με θέματα που εξυπηρετεί ο ΕΑΕΠ 1555.
o Η διερεύνηση και αποτύπωση θεμάτων εσωτερικής λειτουργίας του ΕΑΕΠ 1555 για
την αντιμετώπιση ελλείψεων, αρρυθμιών, αστοχιών κλπ, ώστε να αντιστοιχισθεί
καλύτερα με τις τάσεις του κοινού και να καταστεί βέλτιστη η λειτουργία της
υπηρεσίας.

Το υποέργο περιλαμβάνει μια σειρά από ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες σε ετήσια βάση καθ’ ολη
τη διάρκεια του Έργου και αναλύεται ως ακολούθως:

Δράση 1: Ετήσιες Έρευνες
6.1.1.Ετήσιες Ποιοτικές έρευνες με τη μέθοδο των ομαδικών συζητήσεων, με δείγμα από το ευρύ κοινό
(ή με τη μέθοδο των ατομικών συνεντεύξεων, εάν η κατάσταση λόγω πανδημίας δεν επιτρέπει την
ομαδική συζήτηση)
Για την σε βάθος διερεύνηση στοιχείων που αφορούν στη διαμόρφωση του citizen journey,
σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΕΑΕΠ επιλέγεται η διαδικασία των ομαδικών
συζητήσεων (με βάση οδηγό συζήτησης διάρκειας 90’), των οποίων το περιεχόμενο θα αναλυθεί,
κατά την παρακάτω διάρθρωση:


8 ομαδικές συζητήσεις, 10-12 ατόμων, συνταξιούχων ή ανθρώπων που είναι κοντά στο
όριο συνταξιοδότησης, εργαζομένων, ανέργων, εργοδοτών κ.ά., με το 40-50% των
συμμετεχόντων να είναι χρήστες της υπηρεσίας: 3 στην Αθήνα, 2 στη Θεσσαλονίκη και από
1 σε Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα

Οι ομαδικές συζητήσεις δύναται να διεξαχθούν online για λόγους ασφάλειας, λόγω των περιστάσεων
της πανδημίας.
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Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 4 εβδομάδες

6.1.2 Ετήσιες Ποιοτικές έρευνες με τη μέθοδο των ατομικών σε βάθος συζητήσεων με στελέχη,
εργαζόμενους στην υπηρεσία και στελέχη του Υπουργείου, της δημόσιας διοίκησης και αρμόδιων
φορέων
Για την σε βάθος διερεύνηση στοιχείων που αφορούν σε ζητήματα λειτουργίας,
αποτελεσματικότητας και καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη επιλέγεται η διαδικασία των
ατομικών σε βάθος συζητήσεων (με βάση οδηγό συζήτησης διάρκειας 20’ περίπου), των οποίων
το περιεχόμενο θα αναλυθεί:


25 ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις, με εργαζόμενους και στελέχη του call center, στελέχη
της δημόσιας διοίκησης κλπ

Οι ατομικές συζητήσεις δύναται να διεξαχθούν online για λόγους ασφάλειας, λόγω των περιστάσεων
της πανδημίας.
Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 2 εβδομάδες

Δράση 2: 3μηνιαίες Έρευνες Παρακολούθησης
6.2.1 3μηνιαίες ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες στο ευρύ κοινό, με τηλεφωνικές έρευνες στο σύνολο της
χώρας (με τη μέθοδο CAΤI).
Με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, έως 12 ερωτήσεων, (χωρίς τα δημογραφικά) και την
υποστήριξη Η/Υ (μέθοδος CAΤI), για την καταγραφή του βαθμού γνώσης της υπηρεσίας, του
βαθμού χρήσης και την αποτύπωση της πορείας των τάσεων ικανοποίησης/δυσαρέσκειας, καθώς
επίσης και για τη διερεύνηση των αντικειμένων/υπηρεσιών που πρέπει να καλύψει ο ΕΑΕΠ
(σύγκριση με προηγούμενες έρευνες).
Δείγμα: 1.000 άτομα, εκ των οποίων θα αναζητηθεί το 50% να είναι χρήστες της υπηρεσίας, στις
13 Περιφέρειες της χώρας με αναλογική εκπροσώπηση, με στρωματοποιημένη δειγματοληψία.
Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 18 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της έρευνας.
Παραδοτέο: Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης σε γραφήματα και πίνακες σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, κείμενο συμπερασμάτων για την πορεία ενημέρωσης του κοινού, της
διείσδυσης της υπηρεσίας στους ενδιαφερόμενους, για τα δυνατά και αδύνατα σημεία από τη
χρήση της υπηρεσίας, αλλά και για την προτεραιοποίηση των νέων αντικειμένων/υπηρεσιών που
πρέπει να καλύψει ο ΕΑΕΠ 1555 κατά το επόμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας του.
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6.2.2 3μηνιαίες ποσοτικές ή ποιοτικές έρευνες σε στελέχη και προσωπικό που εργάζονται στην υπηρεσία
και σε στελέχη του Υπουργείου, της δημόσιας διοίκησης και φορέων που καλύπτονται από την υπηρεσία
του ΕΑΕΠ, τηλεφωνικά (με τη μέθοδο CAΤI).
Με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, έως 12 ερωτήσεων, (χωρίς τις ερωτήσεις
κατηγοριοποίησης των συνεντευξιαζομένων) και την υποστήριξη Η/Υ (μέθοδος CAΤI), για την
καταγραφή των αντιλαμβανομένων από τους ίδιους δυνατών και αδύναμων σημείων της
υπηρεσίας, την αποτύπωση προτάσεων βελτίωσης, το fine tuning διαφόρων λειτουργιών ώστε να
εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, τη συγκέντρωση πληροφορίας για την επέκταση της υπηρεσίας
κλπ.
Δείγμα: 150 άτομα, από στελέχη και προσωπικό που εργάζονται στην υπηρεσία και στελέχη του
Υπουργείου, της δημόσιας διοίκησης και των φορέων που καλύπτονται από την υπηρεσία του
ΕΑΕΠ 1555.
Απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης: 15 εργάσιμες ημέρες από την έναρξη της έρευνας.
Παραδοτέο: Παρουσίαση στατιστικής ανάλυσης σε γραφήματα και πίνακες σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, κείμενο συμπερασμάτων για προτεινόμενες αλλαγές, και ενδεχόμενες
βελτιώσεις της υπηρεσίας, προερχόμενες από τους εμπλεκόμενους στο σχεδιασμό, στην
υποστήριξη και στην εκτέλεση των εργασιών της υπηρεσίας.

Εκτιμώμενη αξία και διάρκεια του Υποέργου
Εκτιμώμενη συνολική αξία κατ’ ανώτατο :
Διάρκεια

380.000,00€
30 μήνες

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
A/A

6

ΥΠΟΕΡΓΟ

Έρευνες
ικανοποίησης
του κοινού

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Α/Α
ΔΡΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1

Ετήσιες Έρευνες

2

3μηνιαίες
Έρευνες
Παρακολούθησης

ΕΡΕΥΝΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
• Π6.1.1. Ποιοτικές,
με ομαδικές
συζητήσεις (χρήστες
υπηρεσίας)
• Π6.1.2. Ποιοτικές
σε εργαζομένους &
στελέχη υπηρεσίας
• Π6.2.1. Ποσοτικές
ή Ποιοτικές
τηλεφωνικές
(χρήστες υπηρεσίας)
• Π6.2.2. Ποσοτικές
ή Ποιοτικές σε
εργαζομένους &
στελέχη υπηρεσίας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ετησίως για το Π6.1.1 και
Π6.1.2

10 3μηνιαίες έρευνες για το
Π6.2.1 και 12 3μηνιαίες
έρευνες για το Π6.2.2 (Μ3,
Μ6, Μ9, Μ12, Μ15, Μ18,
Μ21, Μ24, Μ27, Μ30)
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 36 μήνες και οι επιμέρους χρόνοι παράδοσης είναι αυτοί
που περιγράφονται ανωτέρω ανά Υποέργο.
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της και λήγει με
την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή
υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αναλυτικά
αναφέρεται στα επιμέρους υποέργα του Μέρους Α του Παραρτήματος I της παρούσας
διακήρυξης. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η σύμβαση μπορεί να
επεκταθεί χρονικά μέχρι δώδεκα (12) μήνες
Προαιρέσεις
Προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στην περίπτωση που
δικαιολογείται από τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, Η ενεργοποίηση του δικαιώματος
προαίρεσης μπορεί να ανέρθει σε ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) του αρχικού φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.
Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο και τα παραδοτέα θα είναι αντίστοιχα της
συναφθείσας σύμβασης. Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υπολογίζεται με βάση την
οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης η σύμβαση μπορεί να επεκταθεί
χρονικά μέχρι δώδεκα (12) μήνες και η ημερομηνία λήξης.
Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης θα πρέπει να γίνει 3 τουλάχιστον μήνες πριν από
τη λήξη της αρχικής σύμβασης, με έγγραφο που θα αποστείλει η αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.2 της παρούσας Διακήρυξης.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 22.582.000,00€
Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης, χωρίς ΦΠΑ: 6.744.600,00€
Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις,
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού :
Όπως περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της παρύσας Διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ
Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο σε μορφή PDF και
.XML,
στη
νέα
ηλεκτρονική
υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με τον
Συστημικό Αριθμό του παρόντος Διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μια αθροιστική προσφορά στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ για όλα τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης και να συμπληρώσουν συνοδευτικά το παρακάτω
υπόδειγμα.
Σημειώνεται ότι το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς έχει συνταχθεί με γνώμονα την
πληρέστερη εκτέλεση του Έργου.
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τα παρακάτω έντυπα οικονομικής προσφοράς ανά Υποέργο
Α – ΣΤ και αφότου τα συμπληρώσετε, θα πρέπει να προχωρήσετε στη συμπλήρωση του
συγκεντρωτικού πίνακα Ζ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή του πίνακα Ζ είναι αυτή που θα
συμπληρωθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

159

22PROC010322317 2022-04-04
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΕΝΤΥΠΟ Α
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις απαιτήσεις του Υποέργου 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης και προσφέρω την κάτωθι τιμή:
ΔΡΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προσφερόμενη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
Άνευ ΦΠΑ
τιμή μονάδας ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
30 ΜΗΝΕΣ
(α)
(β)
ΤΙΜΗ (για 30
μήνες)
Άνευ ΦΠΑ
(γ)
1. Λειτουργία Δομής Τιμή ανά κλήση 9.380.000 κλήσεις
Επικοινωνίας
και
για εργάσιμες
για 30 μήνες
11.720.000,00 €
………….€
………….€
Υποστήριξης
ώρες
Κοινού
(Front Τιμή ανά κλήση
170.000 κλήσεις
Office)
για νυχτερινές
για 30 μήνες
260.000,00 €
………….€
………….€
κλήσεις
Τιμή ανά κλήση
650.000 κλήσεις
για κλήσεις
για 30 μήνες
1.420.000,00 €
………….€
………….€
σαββατοκύριακα
2. Υποστήριξη
της Τιμή ανά αίτημα 665.000 αιτήματα
Δομής
(Back
για 30 μήνες
1.822.000,00€
………….€
………….€
Οffice)
3. Σύστημα
Κατ’ αποκοπή
διαχείρισης
κλήσεων
και
συνοδευτικών
Ποσοστό
υπηρεσιών
400.00000€
έκπτωσης
(α)-(100%-(β))
(διασφάλισης
………….%
ποιότητας
και
ελέγχου/ αναφορών
και επιχειρησιακών
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στατιστικών/
αυτοματοποιημένων
ερευνών
ικανοποίησης)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ολογράφως
Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ποσότητες αφορούν στο σύνολο της υπηρεσίας των 30 μηνών, είναι ενδεικτικές και αποτελούν
βάση για την υποβολή και αξιολόγηση της προσφοράς. Η τελική δαπάνη για όλες τις δράσεις θα καθορίζεται απολογιστικά σε
μηνιαία βάση, και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας αφού έχει αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους, και θα καλυφθεί από το
γενικό σύνολο της σύμβασης. Υπερβάσεις στους παραπάνω αριθμούς θα καλύπτονται από το συνολικό ποσό της προαίρεσης
της αρχικής σύμβασης.
 Η βάση υπολογισμού των ημερήσιων κλήσεων υπολογίζεται σε περίπου 16.000 κλήσεις ημερησίως
 Η βάση υπολογισμού της διαχείρισης των απαιτούμενων αιτημάτων (κλήσεων) του back office υπολογίζεται σε περίπου 1.050
αιτήματα ημερησίως
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
 Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
 Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές. Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν
γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%)
 Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΕΝΤΥΠΟ Β
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις απαιτήσεις του Υποέργου 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας
Διακήρυξης και προσφέρω την κάτωθι τιμή:
ΔΡΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
Άνευ ΦΠΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ
(α)
(β)
Άνευ ΦΠΑ
(γ)
4. Γενικός Συντονισμός
Έργου - Συνεργασία με
150.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
επιμέρους φορείς
5. Διοικητική υποστήριξη
για
την
παρακολούθηση όλων
310.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
των
διαδικασιών
υλοποίησης
6. Παρακολούθηση και
Εξασφάλιση
Ποιότητας Υλοποίησης
80.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
&
Αποτελεσμάτων
Έργου
7. Συντονισμός
και
Παρακολούθηση
Διοικητικών
και
260.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Έργου
8. Μελετη
Εφαρμογής
Προτύπων Ποιότητας
50.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
και GDPR
9. Εκπαίδευση ανά ομάδα
χρηστών καθώς και το
230.00000€
………….%
(α)-(100%-(β))
απαιτούμενο
εκπαιδευτικό υλικό
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2
ολογράφως
Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
 Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
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Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές.
Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το
0,0%)
Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό.

Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΕΝΤΥΠΟ Γ
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις των εφαρμογών του
Υποέργου 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης και προσφέρω την κάτωθι τιμή:
ΔΡΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
Άνευ ΦΠΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ
(α)
(β)
Άνευ ΦΠΑ
(γ)
1. Μελέτη Εφαρμογής
20.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
2, 3 και 4. Εφαρμογή
335.000,00€
Διαχείρισης Αιτημάτων
Πολιτών (ticketing) καθώς
και των Υποσυστημάτων
Α) Διαχείρισης Γνώσης
………….%
(α)-(100%-(β))
και Συνεργασίας και Β)
Διοικητικής
Πληροφόρησης
και
Διαχείρισης Αναφορών
5, 6 και 7. Διαδικτυακή
95.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
πύλη
8, 9 και 10. Εφαρμογή για
95.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
έξυπνες συσκευές
11. Εκπαίδευση στην
60.000,00€
πλατφόρμα
και
στα
υποστηρικτικά
συστήματα,
στη
………….%
(α)-(100%-(β))
διαδικτυακή πύλη και
εφαρμογή για έξυπνες
συσκευές
12.
Υποστήριξη
και
245.000,00€
πρόσθετες προσαρμογές
βελτιώσεων
και
………….%
(α)-(100%-(β))
παραμετροποιήσεων
λογισμικού
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3
αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3
ολογράφως
Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
 Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
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Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές.
Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το
0,0%)
Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό.

Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΕΝΤΥΠΟ Δ
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις απαιτήσεις του Υποέργου 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας
Διακήρυξης και προσφέρω την κάτωθι τιμή:
ΔΡΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
Άνευ ΦΠΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ
(α)
(β)
Άνευ ΦΠΑ
(γ)
1. Αποτύπωση
γνωσιακών βάσεων
των
επιμέρους
φορέων. Διαχείριση
180.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
και επικαιροποίηση
τους κατά τη διάρκεια
του Έργου
2. Βελτιστοποίηση
Ομάδων Υποδοχής
135.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
Επαφών
(Front
Office)
3. Διασφάλιση
85.000,00€
………….%
(α)-(100%-(β))
Ποιότητας
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
ολογράφως
Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
 Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
 Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές.
Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το
0,0%)
 Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό.

Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΕΝΤΥΠΟ Ε
Για τις Ενέργειες όπως αυτές παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν παρακάτω το τελικό
ποσό της Σύμβασης για το Υποέργο 5 προκύπτει ως εξής: Προσφορά σε € για Π5.1.1 και Π5.1.2
(Στρατηγικό σχέδιο και Υποστήριξη της Αναθέτουσας κατά την εφαρμογή του + 4.094.000 € =
Τελικό Ποσό σύμβασης Υποέργου 5, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ωστόσο, οι προσφέροντες προκειμένου να πραγματοποιηθεί υπολογισμός της βαθμολογίας της
Οικονομικής Προσφοράς τους και σύγκριση μεταξύ των οικονομικών προσφορών που θα
υποβληθούν, θα δηλώσουν στην Οικονομική Προσφορά τους ποσοστό επί τοις εκατό επί της
προϋπολογισθείσας δαπάνης των Ενεργειών, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που
ακολουθεί, που θα αφορά στην αμοιβή τους.
Εν συνεχεία θα υπολογίσουν το ποσό που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ποσοστού επί τοις
εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, το οποίο θα αφορά στην αμοιβή τους, προκειμένου να
προσδιορίσουν τη συνολική τους οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφέροντες καλούνται να μελετήσουν τους παρακάτω πίνακες και να υποβάλλουν
υποχρεωτικά συμπληρωμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αποτελείται από τα
πίνακες Ε1 και Ε2.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε1
Πίνακας Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και της (στην
περίπτωση των Μέσων) επιτυγχανόμενης ελάχιστης έκπτωσης.
1. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας και υποστήριξης της αναθέτουσας
κατά την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού σχεδίου και σχεδίου δράσεων
Επικοινωνίας των παραδοτέων Π5.1.1 και Π5.1.2 της Δράσης 1 του Υποέργου 5,
προϋπολογισμού 156.000,00 € άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου
αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσό …… ............ ευρώ (…€) [ολογράφως και αριθμητικώς] επί
του αρχικού προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ.
2. Για τις πάσης φύσεως Συνδυασμένες Ενέργειες Προβολής & Δημοσιότητας στα ΜΜΕ της
Δράσης 2 του Υποέργου 5 που αναλαμβάνονται από τρίτους, προϋπολογισμού 2.257.000,00
€ άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό
…… ............(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού που
αντιστοιχεί σε ποσό ………………………………………..σε ευρώ [ολογράφως και
αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν της έκπτωσης από
τον επίσημο τιμοκατάλογο του Μέσου.
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη
αμοιβή του Αναδόχου
3. Για τις πάσης φύσεως δημιουργικές εργασίες και παραγωγές της Δράσης 3 και του
Παραδοτέου Π5.4.3 της Δράσης 4 και του Παραδοτέου Π5.6.3 της Δράσης 6 του Υποέργου
5, που αναλαμβάνονται από τρίτους, προϋπολογισμού συνολικά 606.500,00 € η αμοιβή του
προσφέροντος υποψήφιου Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και
αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού άνευ ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε ποσό
……………………………… σε ευρώ [ολογράφως και αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2
δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ.
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Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό –εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή- κόστος χωρίς πρόσθετη
αμοιβή του Αναδόχου.
4. Για τις πάσης φύσεως ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
των Παραδοτέων Π5.4.1, Π5.4.2 και Π5.4.4 της Δράσης 4 του Υποέργου 5 που
αναλαμβάνονται από τρίτους, προϋπολογισμού 925.500,00 € άνευ ΦΠΑ, η αμοιβή του
προσφέροντος (υποψήφιου αναδόχου) θα ανέρχεται σε ποσοστό …… ............(…)%
[ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε ποσό
………………………………………..σε ευρώ [ολογράφως και αριθμητικώς με
στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ και κατόπιν της έκπτωσης από τον επίσημο
τιμοκατάλογο του Μέσου.
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό – εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή – κόστος χωρίς πρόσθετη
αμοιβή του Αναδόχου
5. Για τις πάσης φύσεως ψηφιακές εφαρμογές της Δράσης 5 που αναλαμβάνονται από τρίτους,
προϋπολογισμού 135.000,00 € άνευ ΦΠΑ η αμοιβή του προσφέροντος υποψήφιου Αναδόχου
θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού
προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε ποσό …………………………….. € [ολογράφως και
αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2 δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ.
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή- κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή
του Αναδόχου.
6. Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες των παραδοτέων Π5.6.1 και Π5.6.2 της Δράσης
6 του Υποέργου 5 που αναλαμβάνονται από τρίτους, προϋπολογισμού 170.000,00 € άνευ
ΦΠΑ η αμοιβή του προσφέροντος υποψήφιου Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό ……
(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] επί του αρχικού προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε
ποσό …………………………….. € [ολογράφως και αριθμητικώς με στρογγυλοποίηση 2
δεκαδικών] άνευ ΦΠΑ.
Για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το
σχετικό εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή- κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή
του Αναδόχου.

Για τον διαγωνιζόμενο
…………………………………………………….
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε2
ΠΙΝΑΚΑΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ομάδα Α. Περιοδικά
Μακέτα Ολοσέλιδη/ Ημισέλιδη 4χρ./ΑΜ
Μακέτα Σαλόνι 4χρ./ΑΜ
Προσαρμογή μακέτας σε άλλο μέγεθος 4χρ./ΑΜ
Μετατροπές σε υπάρχουσα μακέτα 4χρ./ΑΜ
Σύνολο Ομάδας Α.
Ομάδα Β. Εφημερίδες
Στήλη μέχρι 50 εκ. [4χρ]
Στήλη από 51 εκ. έως 120 εκ. [4χρ]
Στήλη πάνω από 120 εκ. [4χρ]
Σαλόνι [4χρ]
Στήλη μέχρι 50 εκ. [ΑΜ]
Στήλη από 51 εκ. έως 120 εκ. [ΑΜ]
Στήλη πάνω από 120 εκ. [ΑΜ]
Σαλόνι [ΑΜ]
Προσαρμογή σε κείμενα και μέγεθος * [4χρ & Α/Μ]
Σύνολο Ομάδας Β.
Ομάδα Γ. Έντυπα & Λοιπά Υλικά
Μακέτα μονόφυλλου
Μακέτα δίπτυχου
Μακέτα - Concept για Εξώφυλλο/Οπισθόφυλλο
(Πολυσέλιδου εντύπου)
Μακέτα Πολυσέλιδου (ανά σαλόνι)
Επεξεργασία Φωτογραφιών
Μακέτα Αφίσας [Α3]
Μακέτα για "ντύσιμο" Λεωφορείου
Σύνολο Ομάδας Γ.
Ομάδα Δ. Διαδίκτυο - Social
Concept Web Banner
Παραγωγή Web Banner 120 x 300 pixels
Παραγωγή Web Banner 468 x 60 pixels
Παραγωγή Web Banner 728 x 90 pixels
Παραγωγή Web Banner 300 x 250 pixels
Παραγωγή Web Banner 300 x 80 pixels
Παραγωγή Web Banner 648 x 25 pixels
Παραγωγή Web Banner 710 x 100 pixels
Παραγωγή Web Banner 160 X 100 pixels
Προσαρμογές σε διάσταση & κείμενο

ΤΙΜΗ* (ΕΥΡΩ)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

και

σαλόνια
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Concept Social Media Ads (Facebook, Instagram, Twitter)
Image Ads (animated) για Google display network campaign
Μακέτα για Social Media Ads (Facebook, Ιnstagram, Twitter)
Μακέτα Website /Microsite – Landing page
Σύνολο Ομάδας Δ.
Ομάδα Ε. Εκδηλώσεις και Προωθητικές Ενέργειες
Μακέτα πρόσκλησης (μία όψη)
Μακέτα πρόσκλησης (2πτυχη)
Μακέτα folder
Μακέτα stand [roll up]
Μακέτα "σκηνικού" πλάτης (staging-publicity stand)
Σύνολο Ομάδας Ε.
Ομάδα ΣΤ. Περιεχόμενο
Πρωτογενές Περιεχόμενο – Κειμενογράφηση / σελίδα
Σύνταξη Δελτίου Τύπου
Σύνταξη Άρθρου / Συνέντευξης
Σύνταξη Post για χρήση στα Κοινωνικά Δίκτυα
Σύνολο Ομάδας ΣΤ.
Ομάδα Ζ. Οπτικοακουστικά Μέσα
Σενάριο για video spot
Σενάριο για radio spot
Επεξεργασία φωτογραφιών
Παραγωγή spot [video, radio]
Παραγωγή video spot
Computer Graphics - Animation
Pack – shot ταινίας
Αμοιβή εκφωνητή / video spot
Αμοιβή εκφωνητή / radio spot
Παραγωγή radio spot
Αμοιβή εκφωνητή / radio spot
Πρωτότυπη μουσική επένδυση / radio spot
Φωτογράφιση
Φωτογράφιση (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του φωτογράφου) / ανά
8ωρο
360ο Πανοραμική Φωτογράφιση (Συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του
φωτογράφου)
Σύνολο Ομάδας Ζ.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ Ε2
Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 ολοσέλιδη, 1
σαλόνι, 1 αφίσα, 1 πινακίδα, 1 σενάριο κλπ.) και για όλα τα είδη δημιουργικών εργασιών. Οι
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παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και
ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος.
Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών
συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
* Η τιμή «Προσαρμογής σε κείμενα ή μέγεθος» αφορά μικρής έκτασης αλλαγές σε υλοποιημένο
υλικό που έχει δημοσιευθεί πχ. αλλαγή περιοχών σε μια αφίσα/ καταχώρηση ή προσαρμογή
μεγέθους από ολοσέλιδη σε ημισέλιδη κοκ.
Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
Προσοχή : Στην περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω τιμές δεν συμπληρωθούν από τον
διαγωνιζόμενο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κενά
θέτοντας τις αντίστοιχες υψηλότερες τιμές - στην εκάστοτε μη συμπληρωμένη κατηγορία - από τις
υπόλοιπες προσφορές των διαγωνιζομένων.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο Τιμοκατάλογος για τις
κατηγορίες που ενδεχομένως δεν θα έχουν συμπληρωθεί κατά την υποβολή της προσφοράς θα
ολοκληρωθεί με την προσθήκη στα κενά των φθηνότερων τιμών από το σύνολο των προσφορών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ε3
Συγκεντρωτικός Πίνακας Ε3 Οικονομικής Προσφοράς του Προσφέροντα για το Υποέργο 5.
Με βάση τις προσφερόμενες τιμές στους προηγούμενους πίνακες Ε1 και Ε2 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο Πίνακας που
ακολουθεί.
Ο Πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου.
Εξυπακούεται ότι τα στοιχεία του Πίνακα που συμπληρώνονται με βάση τον πίνακα της προσφοράς Ε1 πρέπει να ταυτίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση
η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θεωρεί ως ορθά τα αναφερόμενα στα παραπάνω έντυπα (που είναι και δεσμευτικά) και προχωρά στις
αναγκαίες διορθώσεις. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών, αναφέροντας τις όποιες διορθώσεις στο πρακτικό της.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κατηγορία ενέργειας

Α.

Β.

Ενέργειες στρατηγικής επικοινωνίας και
υποστήριξης της αναθέτουσας κατά την
εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Στρατηγικού
σχεδίου και σχεδίου δράσεων Επικοινωνίας των
παραδοτέων Π5.1.1 και Π5.1.2 της Δράσης 1 του
Υποέργου 5 (κόστος από Πίνακα Ε1)
Κ1: ΣΥΝΟΛΟ
Αμοιβή για δημιουργικά και παραγωγές που
αναλαμβάνονται από τρίτους σε % της Δράσης 3
και του Παραδοτέου Π5.4.3 της Δράσης 4 και του
Παραδοτέου Π5.6.3 της Δράσης 6 του Υποέργου
5 (κόστος από Πίνακα Ε1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΟΣΟ (1)
[α]
[β]

156.000,00 € …......................... €

Ενδεικτικό κόστος οικονομικής
προσφοράς
[δ]

(β)

ΣΥΝΟΛΟ Κ1

606.500,00 € ...%

(αΧβ)
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Γ.

Δ.

Ε.

Δημιουργικό: Συνολικό κόστος από Πίνακα Ε2
Δημιουργικών Εργασιών και Παραγωγών
(ΕΥΡΩ): (2)
Κ2: ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ
Προβολή στα ΜΜΕ (% αμοιβής) του της
Δράσης 2 του Υποέργου 5 (κόστος από Πίνακα
Ε1)
Έντυπα (εφημερίδες - περιοδικά), ραδιόφωνο,
τηλεόραση, outdoor
Προβολή στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (% αμοιβής) των Παραδοτέων Π5.4.1,
Π5.4.2 και Π5.4.4 της Δράσης 4 του Υποέργου 5
(κόστος από Πίνακα Ε1)
Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

………. € (2)

β
ΣΥΝΟΛΟ Κ2

2.257.000,00 € ...%

αΧβ

925.500,00 € ...%

αΧβ

Κ3: ΣΥΝΟΛΟ Δ+Ε
Ψηφιακές εφαρμογές της Δράσης 5 που
ΣΤ. αναλαμβάνονται από τρίτους (κόστος από
135.000,00 € ...%
Πίνακα Ε1)
Κ4: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ
Προωθητικές ενέργειες των παραδοτέων Π5.6.1
και Π5.6.2 της Δράσης 6 ΤΟΥ Υποέργου 5
Ζ.
170.000,00 € ...%
(κόστος από Πίνακα Ε1)
Κ5: ΣΥΝΟΛΟ Ζ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ολογράφως
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ΣΥΝΟΛΟ Κ3
(αΧβ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ4
(αΧβ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ5
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5
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-1
-2

Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες. Το αναγραφόμενο ποσό τίθεται από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν συμπληρώνεται ή τροποποιείται από
τον υποψήφιο.
Τα σκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο
Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές.
Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%)
Επισημαίνεται ότι:
- Οι προϋπολογισμοί όπως καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα και στον πίνακα, αφορούν τα ανώτατα καθαρά ποσά.
- Ο Πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς
του υποψηφίου
- Όπως σημειώθηκε ανωτέρω, το τελικό ποσό της Σύμβασης προκύπτει ως εξής: Προσφορά σε € για Π5.1.1 και Π5.1.2
(Στρατηγικό σχέδιο και Υποστήριξη της Αναθέτουσας κατά την εφαρμογή του + 4.094.000 € = Τελικό Ποσό σύμβασης
Υποέργου 5, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
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ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ
Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές του Υποέργου 6 του Παραρτήματος Ι της
παρούσας Διακήρυξης και προσφέρω την κάτωθι τιμή:

ΔΡΑΣΕΙΣ
Π.6.1
ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ
Π.6.1.1.
Ποιοτικές, με
ομαδικές
συζητήσεις
(πανελλαδικά
με χρήστες
υπηρεσίας)
Π.6.1.2.
Ποιοτικές, με
ομαδικές
συζητήσεις σε
εργαζομένους
& στελέχη
υπηρεσίας
Π.6.2.
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ
(3μηνιαίες )
Π.6.2.1.
Ποσοτικές
τηλεφωνικές
(σε χρήστες
υπηρεσίας,
πανελλαδικά)
Π.6.2.2.
Ποσοτικές σε
εργαζομένους
& στελέχη
υπηρεσίας

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΙΜΗ
Άνευ ΦΠΑ
(β)
Άνευ ΦΠΑ
(α)
(γ)

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

3,00

35.000 €

105.000,00 €

………….%

(α)-(100%-(β))

3,00

15.000,00 €

45.000,00 €

………….%

(α)-(100%-(β))

………….%

(α)-(100%-(β))

10,00

18.500,00 €

185.000,00 €

………….%

(α)-(100%-(β))

10,00

4.500,00 €

45.000,00 €

………….%

(α)-(100%-(β))

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 αριθμητικώς
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 ολογράφως

Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
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Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ποσότητες αφορούν στο σύνολο της υπηρεσίας των 30 μηνών, είναι
ενδεικτικές και αποτελούν βάση για την υποβολή και αξιολόγηση της προσφοράς. Η τελική δαπάνη
για όλες τις έρευνες θα καθορίζεται απολογιστικά, και μετά από έγκριση της Αναθέτουσας αφού έχει
αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους.
Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές.
Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%)
Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό.
Για τον διαγωνιζόμενο
……………………………
Σφραγίδα και Υπογραφή
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άνευ ΦΠΑ
(α)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
Άνευ ΦΠΑ
αριθμητικώς
(β)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Άνευ ΦΠΑ ολογράφως
(β)

1. Λειτουργία Δομής Επικοινωνίας
15.622.00,00€
2. Σύμβουλος
Διοικητικής
και
1.080.000,00€
Διαχειριστικής Υποστήριξης για την
υλοποίηση του Έργου
3. Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής
850.000,00€
Εξυπηρέτησης
4. Ποιοτική Αξιολόγηση και Συνεχής
400.000,00€
Βελτίωση
5. Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας
4.250.000,00€
6. Έρευνες ικανοποίησης του κοινού
380.000,00€
(Συνολική προσφερόμενη τιμή Εντύπου
ΣΤ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Υπογραφή – Σφραγίδα
Νόμιμου Εκπροσώπου
Διευκρινήσεις:
 Στις προσφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
 Η Στρογγυλοποίηση θα γίνει σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
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Δεν επιτρέπονται αρνητικές εκπτώσεις. Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται σε ακέραιες τιμές. Μηδενικά ποσοστά αμοιβής δεν γίνονται
δεκτά (ως μηδενικό ποσοστό αμοιβής νοείται το 0,0%)
Δεν θα γίνει αποδεκτή προσφερόμενη τιμή υποψηφίου Αναδόχου, η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού.................ευρώ
1.Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ............
υπέρ:
{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …… αριθμός
… ΤΚ……,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών:
α) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, στη διαδικασία σύναψης της
Σύμβασης για το έργο «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΩΔΙΚΟ 1555», σύμφωνα
με
την (αριθμό /ημερομηνία) .................. Διακήρυξη.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΙI. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Σταδίου 29, ΤΚ 101 10, Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού.................ευρώ
1.Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ............
υπέρ:
{σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …… αριθμός
… ΤΚ……,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών:
α) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία)… ΑΦΜ…….….... οδός............................ αριθμός.................ΤΚ………………
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 για το έργο «ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΩΔΙΚΟ 1555», σύμφωνα
με
την (αριθμό /ημερομηνία) .................. Διακήρυξη.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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