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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ έχει αναλάβει Επικεφαλής Εταίρος (LΒ) στην υλοποίηση 
του έργου διάρκειας 24 μηνών με τίτλο: “Enhancement of business branding through 
the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” 
και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE» του προγράμματος εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται σε 
ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% 
από εθνικούς πόρους.  

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Χάσκοβο 
(Εταίρος 2) και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας-ERFC (Εταίρος 3). Ο 
συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «CB CARBONFREE» είναι 
549.972,50 €, ενώ ο προϋπολογισμός του ΣΕΒΕ για την υλοποίηση των δράσεων που 
θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 261.078,00 €. 

Ο γενικός στόχος της CB CARBONFREE είναι η επιχειρηματική κοινότητα της 
βιομηχανίας τροφίμων να υιοθετήσει ένα πρωτόκολλο ανάλυσης πολλαπλών 
κριτηρίων που θα επιτρέπει τον αξιόπιστο προσδιορισμό και αξιολόγηση του 
αποτυπώματος άνθρακα, το οποίο θα το χαρακτηρίσει ως επιχειρηματικό εργαλείο 
προώθησης και προβολής προϊόντων, το οποίο μπορεί να δώσει ένα στοχευμένο 
πλεονέκτημα, σε επίπεδο εξαγωγών, στην CB επιχειρηματική κοινότητα. 

Με βάση τα παραπάνω, ο γενικός στόχος αποτελείται από τους ακόλουθους 
βασικούς στόχους: 

• Ενίσχυση των προϊόντων, με χαρακτηριστικά που θα τα καταστήσουν πιο 
ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, με στόχο τη δημιουργία ενός περιφερειακού 
«brand name» 

• Μείωση του κόστους παραγωγής, βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών του 
κλάδου και αύξηση της αξίας της τροφικής αλυσίδας. 

• Δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας (χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα), πιο 
ελκυστικών για τους καταναλωτές και με προστιθέμενη εμπορική αξία. 

• Παραγωγή προϊόντων βασισμένων σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. 

• Αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην εταιρική εικόνα των 
βιομηχανιών,  

• Συμβολή στη διατήρηση των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής με 
συνολική προστασία του κλίματος του πλανήτη 

•  Αύξηση των πωλήσεων, τόσο στην εγχώρια όσο και στην διασυνοριακή περιοχή.  
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Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου το 
οποίο θα επιτρέψει τον αξιόπιστο εντοπισμό και την αξιολόγηση του αποτυπώματος 
άνθρακα, παρουσιάζοντάς το ως επιχειρηματικό εργαλείο προώθησης και προβολής 
προϊόντων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοχευμένο πλεονέκτημα. Αυτό θα 
αυξήσει το επίπεδο εξαγωγών, στη διασυνοριακή επιχειρηματική κοινότητα. Ο 
τελευταίος στόχος, συνάδει με τον ειδικό στόχο του προγράμματος που είναι η 
βελτίωση των συστημάτων επιχειρηματικής στήριξης των ΜΜΕ. 

Παραδοτέο D 4.1.4 - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης (On Line 
Support Platform)  

Σκοπός του παραδοτέου D 4.1.4 «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης» 
(On Line Support Platform) είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποστήριξης με την οποία θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή και θα είναι εύχρηστη από εταιρίες της 
Βουλγαρίας.   

Η πλατφόρμα, θα αποτελέσει Υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Πύλης που λειτουργεί 
στον Φορέα και στόχος της είναι να χρησιμοποιείται από υφιστάμενους και δυνητικούς 
επιχειρηματίες της διασυνοριακής. Θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης 
για ανέργους, εν δυνάμει επιχειρηματίες, ελευθέρους επαγγελματίες, υφιστάμενες 
επιχειρήσεις προς ενίσχυση. 

Στην σημερινή εποχή, είναι γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται από όλους 
τους διεθνείς οργανισμούς ως ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 
οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η ύπαρξη των 
επιχειρήσεων είναι σημαντικό χαρακτηριστικό για την οικονομία μίας χώρας.  

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την 
δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωµένα ή στο πλαίσιο 
ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου 
να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Η δημιουργικότητα ή η 
καινοτομία τον βοηθούν να εισέλθει σε µία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την 
ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν, να αλλάξει ή ακόμη και να δημιουργήσει µια νέα 
αγορά. Για να αποβεί επιτυχής µία επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα 
συνδυασμού της δημιουργικότητας ή της καινοτομίας µε τη σωστή διαχείριση και 
ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
ανάπτυξή της.  

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

• Ψηφιακό Εργαλείο Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η δημιουργία 
επιχειρηματικού σχεδίου θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη, ακολουθώντας εύκολα 
και συγκεκριμένα βήματα, να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την 
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επιχείρησή του ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τις ανάγκες που 
επιθυμεί να καλύψει. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει εναλλακτικά υποδείγματα σε σχέση 
με τους κλάδους και τις ανάγκες που θα κληθούν να καλύψουν οι δομές ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας. Το εργαλείο θα καθοδηγεί το χρήση κατά τη δημιουργία του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει τις 
ενότητες του σχεδίου παρά μόνο να εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα. Μετά την 
εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, το εργαλείο θα παράγει προτυποποιημένες 
τις βασικές ενότητες ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όπως: Γενικά Στοιχεία της 
Επιχείρησης, Όραμα, Αποστολή και Στόχοι, Στοιχεία Καινοτομίας, Προϊόντα και 
Υπηρεσίες, Παραγωγική Διαδικασία και Οργάνωση Επιχείρησης. 

• Ψηφιακό Εργαλείο Δημιουργίας Πλάνου Μάρκετινγκ. Το πλάνο θα περιλαμβάνει: 
Στρατηγική Πωλήσεων και Πλάνο Προώθησης και Επικοινωνίας. Το εργαλείο θα 
καθοδηγεί το χρήση κατά τη δημιουργία του πλάνου μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει πως ο 
χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει τις ενότητες του σχεδίου παρά μόνο να εισάγει τα 
απαιτούμενα δεδομένα. Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, το εργαλείο 
θα παράγει προτυποποιημένες τις βασικές ενότητες του πλάνου. 

• Ψηφιακό Εργαλείο Χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το εργαλείο θα διαθέτει 
δυνατότητες ανάλυσης οικονομικών δεδομένων και παραγωγής βασικών οικονομικών 
καταστάσεων όπως: Προϋπολογισμός Γενικών Λειτουργικών Εξόδων, 
Προϋπολογισμός Έναρξης Λειτουργίας, Πίνακας Πηγών Χρηματοδότησης, 
Προβλεπόμενοι Αριθμοδείκτες, Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 
Εκμετάλλευσης και Χρήσεων, Προβλεπόμενος Ισολογισμός Χρήσης, Προβλέψεις 
Χρηματορροών, Προβλέψεις Πωλήσεων και Ανάλυση Νεκρού Σημείου της 
Προτεινόμενης Επένδυσης. Ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει τη δομή των 
παραπάνω καταστάσεων, το εργαλείο θα τον καθοδηγεί να εισάγει τα απαραίτητα 
δεδομένα τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη παραγωγή 
των παραπάνω καταστάσεων. 

• Ψηφιακό Γραφείο (Mobile Office). Οι επιχειρηματίες θα έχουν πάντα στη διάθεσή 
τους ένα ηλεκτρονικό γραφείο, το οποίο θα περιλαμβάνει σημειώσεις, ημερολόγιο 
γεγονότων και χρονοδιάγραμμα εργασιών προς υλοποίηση. Αναλυτικότερα, με την 
είσοδό του στο ψηφιακό γραφείο, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε πάνελ όπου θα 
παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι εργασίες του. Το εργαλείο θα υποστηρίζει 
διαχείριση εργασιών. Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει εργασίες και χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσής τους και να θέσει εργασίες με βάση την σημαντικότητα της. Στη συνέχεια, οι 
εργασίες θα απεικονίζονται γραφικά με τη μορφή χρονοδιαγράμματος. Επίσης, το 
εργαλείο θα διαθέτει ημερολόγιο όπου θα μπορούν να καταχωρούνται γεγονότα και 
θα φαίνονται και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των εργασιών.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) και με τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης (Browser), ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και δε θα απαιτεί την οποιαδήποτε 
εγκατάσταση στο χώρο του ΣΕΒΕ ή οποιαδήποτε αγορά σε εξοπλισμό. Εφόσον 
πρόκειται για διαδικτυακό σύστημα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και εργασία 
πάνω στα δεδομένα και δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη βάση. Η μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την 
απόδοσή της ως προς την ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές του δικτύου και του 
εξυπηρετητή. 

Η πληροφορία που διαχειρίζεται το Σύστημα, θα πρέπει να μπορεί να προβάλλεται 
από οθόνες τύπου Info Screen, μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, το 
Σύστημα θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής του περιεχομένου που θα 
προβάλλεται. 

Το λογισμικό που θα εφαρμοστεί στον ΣΕΒΕ  θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Η εφαρμογή θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (web application)  

• Απλό και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας.  

• Διαχείριση της πλατφόρμας με την χρήση κωδικών, username και password.  

• Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας 24 ώρες το 24ωρο  

• Θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-
browsers, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Θα εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη 
μικρότερη δυνατή κατανάλωση bandwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω 
κινητού. 

• Η σχεδίαση όλων των layouts θα είναι responsive, να ανταποκρίνονται δηλαδή 
δυναμικά, ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης, ώστε να καλύπτονται και οι mobile 
συσκευές (tablet, smartphones). 

• Χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων Oracle. 

• Χρήση του εργαλείου Oracle APEX (version 19.1 και άνω) 

• Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε διακομιστή (server) Tomcat 8 και άνω 

• Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για εξαγωγή δεδομένων σε 
μορφή pdf / excel/ word 

• Η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε εξοπλισμό του Αναδόχου. 
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• Η χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες. 

• Δυνατότητα χρήσης cookies ή παρόμοιων τεχνικών, ώστε ο χρήστης να παραμένει 
συνδεδεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Θα υποστηρίζεται λειτουργία ελέγχου ορθότητας των δεδομένων 

ORACLE APEX 

Το Oracle Application Express (Apex) είναι ένα εύχρηστο περιβάλλον ανάπτυξης 
εφαρμογών που βασίζεται στη στοίβα τεχνολογίας Oracle. Υπάρχουν δύο όψεις της 
προηγούμενης πρότασης, που μπορεί να φανεί ζοφερή: 

ότι η Oracle, μια εταιρεία ευρέως γνωστή για την τεχνολογία της βάσης δεδομένων 
της, έχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

 και ότι η Oracle, μια εταιρεία που σκέφτεται να παρέχει υψηλής τεχνολογίας, παρέχει 
οτιδήποτε είναι εύκολο στη χρήση.  

Το Oracle Application Express, κοινώς γνωστό ως Oracle APEX ή απλά APEX, 
αποκομίζει οφέλη από τη μακροχρόνια ευρωστία επιχειρηματικότητας που αποτελεί το 
σήμα κατατεθέν της τεχνολογίας Oracle. Οι εφαρμογές που δημιουργούνται μέσω του 
APEX θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν εκατοντάδες χρήστες και πολλά terabytes 
δεδομένων, με δυνατότητα κλιμάκωσης πολύ πιο πέρα από τη φαντασία άλλων 
περιβαλλόντων ανάπτυξης διαδικτυακού λογισμικού. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ APEX 

Το Oracle APEX χρησιμοποιεί μια απλή αρχιτεκτονική 3 επιπέδων όπου οι αιτήσεις 
αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης, μέσω ενός διακομιστή ιστού, στη 
βάση δεδομένων. Όλη η επεξεργασία των δεδομένων και η επιχειρησιακή λογική 
εκτελούνται στη βάση δεδομένων. Αυτή η αρχιτεκτονική εγγυάται την πρόσβαση σε 
δεδομένα μηδενικής καθυστέρησης, την κορυφαία απόδοση και την επεκτασιμότητα. 

Το Oracle Application Express (APEX) είναι ένα δηλωτικό εργαλείο ανάπτυξης 
εφαρμογών που βασίζεται στη βάση δεδομένων και λειτουργεί μέσα στην Oracle 
Database. Το APEX δεν ταιριάζει με το κλασικό φυσικό μοντέλο τριών κλιμάκων όπου 
οι εφαρμογές αναπτύσσονται στο πρώτο επίπεδο. Οι ορισμοί των εφαρμογών 
αποθηκεύονται σε πίνακες στη βάση δεδομένων. Το επίπεδο του διακομιστή, 
διαχειρίζεται τα αιτήματα του προγράμματος περιήγησης και περνά από τη  σελίδα τις 
παραμέτρους "Get" και "Post" στη βάση δεδομένων της Oracle. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο διακομιστή γίνεται ένας μεσολάβησης για το APEX που είναι εγκατεστημένο στη 
βάση δεδομένων της Oracle. Σε περιπτώσεις όπου κάποιες διεργασίες δεν είναι 
κρίσιμες ως προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων, παρέχεται η 
επιλογή “XDB” με την ενσωματωμένη πύλη PL / SQL (EPG) που μπορεί να εκτελέσει τις 
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συγκεκριμένες εργασίες στο πρώτο επίπεδο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την 
ταχύτητα απόκρισης και την εμπειρία του χρήστη.  

Η ανάπτυξη δομών βάσεων δεδομένων και εφαρμογών web χρησιμοποιώντας το 
APEX έχει αρκετά ενδιαφέροντα και κάπως μοναδικά χαρακτηριστικά:  

Πρώτον, η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, 
μέσω HTTP ή HTTPS. 

 Δεύτερον, οι ορισμοί των εφαρμογών αποθηκεύονται ως μεταδεδομένα σε πίνακες 
βάσεων δεδομένων. 

 Τέλος, η απόδοση της εφαρμογής επιτυγχάνεται με την ανάγνωση των 
μεταδεδομένων του πίνακα στη βάση δεδομένων για κάθε αίτημα.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) και με τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης (Browser), ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και δε θα απαιτεί την οποιαδήποτε 
εγκατάσταση στο χώρο του ΣΕΒΕ  ή οποιαδήποτε αγορά σε εξοπλισμό. Εφόσον 
πρόκειται για διαδικτυακό σύστημα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και εργασία 
πάνω στα δεδομένα και δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη βάση. Η μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την 
απόδοσή της ως προς την ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές του δικτύου και του 
εξυπηρετητή. 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στη λειτουργικότητα του συστήματος. Το στοιχείο 
αυτό αφορά την ευκολία ανανέωσης, τη δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών – 
δεδομένων στην οθόνη, την ποιότητα των γραφικών, την αρμονική παρουσία των 
συμβόλων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές, καλαίσθητο, λειτουργικά 
εύχρηστο, και να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Τo 
σύστημα θα διαθέτει πλήρως ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας (user interface) 
και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη. 
Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, 
στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με 
προκαθορισμένες τιμές. 

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό για όλες τις συσκευές 
(tablet, laptop, desktop υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Οι πίνακες και τα 
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στατιστικά στοιχεία θα εξάγονται σε μορφές word ή pdf και θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν από άλλες εφαρμογές. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος και 
υποδομών. Αρχικά, αυτή εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο 
διακομιστής (server), στον οποίο και θα φιλοξενείται η βάση, παρέχοντας μέγιστη 
ασφάλεια, γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων. 

Το Σύστημα, οφείλει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων της ΕΕ, που έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων 
στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία 
των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με 
συνέπεια σε όλη την Ευρώπη.  

Παράλληλα, η ασφάλεια επεκτείνεται μέσα στη βάση, αφού η πρόσβαση στα 
δεδομένα μπορεί να είναι περιορισμένη και ομαδοποιημένη. Για την ασφάλεια του 
συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε 
χρήστη, τη δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών 
ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Κάποιοι χρήστες δύναται να 
έχουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, άλλοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και 
να τροποποιούν στοιχεία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανασκόπησης και 
συντήρησης μόνο των δεδομένων και εγγράφων στα οποία έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης. Οι διαχειριστές είναι αυτοί που μπορούν μέσω του συστήματος να 
επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι 
διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος 
καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε καταχώρηση ή αλλαγή 
στη βάση να καταγράφεται το ιστορικό των χειριστών. 

Στο σύστημα κάθε χρήστης θα συνδέεται με προσωπικούς κωδικούς, οι οποίοι και θα 
χαρακτηρίζουν τον τύπο του λογαριασμού του, εάν δηλαδή θα είναι απλός χρήστης ή 
διαχειριστής, καθώς και το επίπεδο της πρόσβασης σε επιμέρους καρτέλες που θα 
έχει. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) των χρηστών θα πρέπει να αποθηκεύονται 
κρυπτογραφημένα με αλγόριθμο κρυπτογράφησης. 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται 
δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (help desk), έτσι ώστε να 
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επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων. Στο 
ίδιο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα φιλοξενεί το σύστημα χωρίς κόστος σε 
διακομιστή που θα πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας: 

Τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε κέντρο φιλοξενίας (datacenter) το οποίο να 
βρίσκεται κατά προτίμηση εντός της χώρας, ή να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός Ε.Ε. 

Είναι επιθυμητό η εταιρία που κάνει τη φιλοξενία να έχει δικό της datacenter. Αν αυτό 
δε καταστεί δυνατό, τότε να διαθέτει και η ίδια αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή εγγυήσεις 
ασφάλειας και ποιότητας και να ικανοποιεί όλα όσα προαναφέρθηκαν και να είναι 
πλήρως συμμορφωμένη με τη ντιρεκτίβα που αφορά στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών του European cyber security strategy. 

Το datacenter αλλά και ο πάροχος της φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) οφείλουν να 
είναι συμμορφωμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη προστασία 
των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις τροποποιήσεις που 
ισχύουν σήμερα. 

Είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ακεραιότητας του εξοπλισμού της φιλοξενίας 
(servers, δικτυακές συσκευές, καλώδια κλπ) σε φυσικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές (όπως φωτιά), 
αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση προς τον εξοπλισμό και τις 
ρυθμίσεις. 

Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται η βάση να παρέχει τη δυνατότητα καθημερινού 
backup σε βάθος τουλάχιστον 7 ημερών. 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Διαλειτουργικότητα. Στην υλοποίηση του παρόντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κυρώθηκε με την υπουργική απόφαση 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-2012) και το οποίο εντάσσεται στο συνολικό 
σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σημειώνεται ότι η 
απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: α) Οριζόντια, 
δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και β) 
Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα 
υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και γ) Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων. Στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
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ανάδοχο οι κατευθύνσεις της διαλειτουργικότητας που αφορούν τη διασυνδεσιμότητα 
(Interconnection 

Εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, θα προβλέπεται η επιτόπου 
εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε κατάλληλο χώρο που θα 
συμφωνηθεί αμοιβαία. Παράλληλα, θα παρέχονται κατάλληλα εγχειρίδια με οδηγίες 
χρήσης και περιήγησης στην εφαρμογή. 

Τεχνική Στήριξη και Φιλοξενία. Έως και ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης 
θα περιλαμβάνονται δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (help 
desk), έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν 
σφαλμάτων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα φιλοξενεί το σύστημα χωρίς 
κόστος σε διακομιστή που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.  

Παραδοτέο:  

Πλατφόρμα για τις ΜΜΕ και εγχειρίδιο χρήσης 

Χρόνος εκτέλεσης: 

Το παραδοτέο θα παραδοθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και πριν την επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου. 

Τρόπος πληρωμής: 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (24.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί τμηματικά με την παράδοση και παραλαβή της κάθε 
ενότητας της πλατφόρμας από τον Ανάδοχο προς το ΣΕΒΕ. Οι ακριβείς όροι 
πληρωμής θα εξειδικευτούν στην Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου 
και της Αναθέτουσας Αρχής.  

Με την παράδοση των σχετικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο 
ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν 
συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Θεσσαλονίκη, 2/9/2022 
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Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ 
Πλατεία Μοριχόβου 1 
54625 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 535333 
E-mail: info@seve.gr 
www.seve.gr 
 

CPV: 72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 
       72263000-6 - Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού 

 
 
  
 

 
 

 
 

 
Προϋπολογισμός  

 
 
 

 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D4.1.4 ON LINE SUPPORT 

PLATFORM) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ ENHANCEMENT OF BUSINESS 

BRANDING THROUGH THE DEVELOPMENT OF A CARBON FOOTPRINT EVALUATION 

SYSTEM IN THE CROSS BORDER AREA» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CBCARBONFREE» ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014-2020. 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου D4.1.4 
«Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης» (D4.1.4 On Line Support 
Platform) στα πλαίσια του έργου με τίτλο “Εnhancement of Business Branding Through 
the Development of a Carbon Footprint Evaluation System in the Cross Border Area» 
και ακρωνυμιο «CBCARBONFREE» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014-2020, προ 
εκτιμάται μετά από έρευνα αγοράς και με λήψη βοηθητικών προσφορών από σχετικές 
εταιρείες, ως παρακάτω: 

 

Παραδοτέο 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

4.1.4 Ανάπτυξη 

διαδικτυακής 

πλατφόρμας 

(D4.1.4 On Line 

Support 

Platform) 

υποστήριξης 

Κατ’ 

αποκ. 
1 19.758,06€ 4.714,94€ 24.500,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24.500,00 € 

 
 

Θεσσαλονίκη, 2/9/2022 
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Σύνδεσμος Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ 
Πλατεία Μοριχόβου 1 
54625 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 535333 
E-mail: info@seve.gr 
www.seve.gr 
 

CPV: 72262000-9 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 
       72263000-6 - Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Συγγραφή υποχρεώσεων 

 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D4.1.4 ON LINE SUPPORT 

PLATFORM) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ ENHANCEMENT OF BUSINESS 

BRANDING THROUGH THE DEVELOPMENT OF A CARBON FOOTPRINT EVALUATION 

SYSTEM IN THE CROSS BORDER AREA» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CBCARBONFREE» ΤΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014-2020. 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο :   Αντικείμενο συγγραφής 
 
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ έχει αναλάβει Επικεφαλής Εταίρος (LΒ) στην υλοποίηση 
του έργου διάρκειας 24 μηνών με τίτλο: “Enhancement of business branding through 
the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area” 
και ακρωνύμιο: «CB CARBONFREE» του προγράμματος εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020». Το έργο συγχρηματοδοτείται σε 
ποσοστό 85% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και 15% 
από εθνικούς πόρους. 

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου συμμετέχουν επίσης το Επιμελητήριο Χάσκοβο 
(Εταίρος 2) και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας-ERFC (Εταίρος 3). Ο 
συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «CB CARBONFREE» είναι 
549.972,50 €, ενώ ο προϋπολογισμός του ΣΕΒΕ για την υλοποίηση των δράσεων που 
θα αναλάβει ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 261.078,00 €.Στο 
πλαίσιο της ανάθεσης, η υπηρεσία που θα παρασχεθεί στο ΣΕΒΕ είναι η ακόλουθη: 

Παραδοτέο D 4.1.4 - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης (On Line 
Support Platform)  

Σκοπός του παραδοτέου D 4.1.4 «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υποστήριξης» 
(On Line Support Platform) είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
υποστήριξης με την οποία θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 
επιχειρηματίες στη διασυνοριακή περιοχή και θα είναι εύχρηστη από εταιρίες της 
Βουλγαρίας.   

Η πλατφόρμα, θα αποτελέσει Υποσύστημα της Ηλεκτρονικής Πύλης που λειτουργεί 
στον Φορέα και στόχος της είναι να χρησιμοποιείται από υφιστάμενους και δυνητικούς 
επιχειρηματίες της διασυνοριακής περιοχής. Θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 
καθοδήγησης για ανέργους, εν δυνάμει επιχειρηματίες, ελευθέρους επαγγελματίες, 
υφιστάμενες επιχειρήσεις προς ενίσχυση. 

Στην σημερινή εποχή, είναι γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται από όλους 
τους διεθνείς οργανισμούς ως ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 
οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η ύπαρξη των 
επιχειρήσεων είναι σημαντικό χαρακτηριστικό για την οικονομία μίας χώρας.  

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την 
δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωµένα ή στο πλαίσιο 
ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου 
να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Η δημιουργικότητα ή η 
καινοτομία τον βοηθούν να εισέλθει σε µία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την 
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ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν, να αλλάξει ή ακόμη και να δημιουργήσει µια νέα 
αγορά. Για να αποβεί επιτυχής µία επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα 
συνδυασμού της δημιουργικότητας ή της καινοτομίας µε τη σωστή διαχείριση και 
ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 
ανάπτυξή της.  

Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

• Ψηφιακό Εργαλείο Δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η δημιουργία 
επιχειρηματικού σχεδίου θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη, ακολουθώντας εύκολα 
και συγκεκριμένα βήματα, να δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την 
επιχείρησή του ανάλογα τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τις ανάγκες που 
επιθυμεί να καλύψει. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει εναλλακτικά υποδείγματα σε σχέση 
με τους κλάδους και τις ανάγκες που θα κληθούν να καλύψουν οι δομές ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας. Το εργαλείο θα καθοδηγεί το χρήση κατά τη δημιουργία του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει τις 
ενότητες του σχεδίου παρά μόνο να εισάγει τα απαιτούμενα δεδομένα. Μετά την 
εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, το εργαλείο θα παράγει προτυποποιημένες 
τις βασικές ενότητες ενός επιχειρηματικού σχεδίου, όπως: Γενικά Στοιχεία της 
Επιχείρησης, Όραμα, Αποστολή και Στόχοι, Στοιχεία Καινοτομίας, Προϊόντα και 
Υπηρεσίες, Παραγωγική Διαδικασία και Οργάνωση Επιχείρησης. 

• Ψηφιακό Εργαλείο Δημιουργίας Πλάνου Μάρκετινγκ. Το πλάνο θα περιλαμβάνει: 
Στρατηγική Πωλήσεων και Πλάνο Προώθησης και Επικοινωνίας. Το εργαλείο θα 
καθοδηγεί το χρήση κατά τη δημιουργία του πλάνου μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει πως ο 
χρήστης δεν χρειάζεται να ορίζει τις ενότητες του σχεδίου παρά μόνο να εισάγει τα 
απαιτούμενα δεδομένα. Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων, το εργαλείο 
θα παράγει προτυποποιημένες τις βασικές ενότητες του πλάνου. 

• Ψηφιακό Εργαλείο Χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το εργαλείο θα διαθέτει 
δυνατότητες ανάλυσης οικονομικών δεδομένων και παραγωγής βασικών οικονομικών 
καταστάσεων όπως: Προϋπολογισμός Γενικών Λειτουργικών Εξόδων, 
Προϋπολογισμός Έναρξης Λειτουργίας, Πίνακας Πηγών Χρηματοδότησης, 
Προβλεπόμενοι Αριθμοδείκτες, Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων 
Εκμετάλλευσης και Χρήσεων, Προβλεπόμενος Ισολογισμός Χρήσης, Προβλέψεις 
Χρηματορροών, Προβλέψεις Πωλήσεων και Ανάλυση Νεκρού Σημείου της 
Προτεινόμενης Επένδυσης. Ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να γνωρίζει τη δομή των 
παραπάνω καταστάσεων, το εργαλείο θα τον καθοδηγεί να εισάγει τα απαραίτητα 
δεδομένα τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται για την αυτόματη παραγωγή 
των παραπάνω καταστάσεων. 

• Ψηφιακό Γραφείο (Mobile Office). Οι επιχειρηματίες θα έχουν πάντα στη διάθεσή 
τους ένα ηλεκτρονικό γραφείο, το οποίο θα περιλαμβάνει σημειώσεις, ημερολόγιο 
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γεγονότων και χρονοδιάγραμμα εργασιών προς υλοποίηση. Αναλυτικότερα, με την 
είσοδό του στο ψηφιακό γραφείο, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε πάνελ όπου θα 
παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι εργασίες του. Το εργαλείο θα υποστηρίζει 
διαχείριση εργασιών. Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει εργασίες και χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσής τους και να θέσει εργασίες με βάση την σημαντικότητα της. Στη συνέχεια, οι 
εργασίες θα απεικονίζονται γραφικά με τη μορφή χρονοδιαγράμματος. Επίσης, το 
εργαλείο θα διαθέτει ημερολόγιο όπου θα μπορούν να καταχωρούνται γεγονότα και 
θα φαίνονται και οι χρόνοι ολοκλήρωσης των εργασιών.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) και με τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης (Browser), ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και δε θα απαιτεί την οποιαδήποτε 
εγκατάσταση στο χώρο του ΣΕΒΕ ή οποιαδήποτε αγορά σε εξοπλισμό. Εφόσον 
πρόκειται για διαδικτυακό σύστημα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και εργασία 
πάνω στα δεδομένα και δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη βάση. Η μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την 
απόδοσή της ως προς την ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές του δικτύου και του 
εξυπηρετητή. 

Η πληροφορία που διαχειρίζεται το Σύστημα, θα πρέπει να μπορεί να προβάλλεται 
από οθόνες τύπου Info Screen, μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό, το 
Σύστημα θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα επιλογής του περιεχομένου που θα 
προβάλλεται. 

Το λογισμικό που θα εφαρμοστεί στον ΣΕΒΕ  θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Η εφαρμογή θα λειτουργεί αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου (web application)  

• Απλό και φιλικό περιβάλλον διαχείρισης της πλατφόρμας.  

• Διαχείριση της πλατφόρμας με την χρήση κωδικών, username και password.  

• Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας 24 ώρες το 24ωρο  

• Θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-
browsers, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Θα εξασφαλιστεί η 
βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη 
μικρότερη δυνατή κατανάλωση bandwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω 
κινητού. 

• Η σχεδίαση όλων των layouts θα είναι responsive, να ανταποκρίνονται δηλαδή 
δυναμικά, ανάλογα με τις διαστάσεις της οθόνης, ώστε να καλύπτονται και οι mobile 
συσκευές (tablet, smartphones). 
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• Χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων Oracle. 

• Χρήση του εργαλείου Oracle APEX (version 19.1 και άνω) 

• Η εφαρμογή θα λειτουργεί σε διακομιστή (server) Tomcat 8 και άνω 

• Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για εξαγωγή δεδομένων σε 
μορφή pdf / excel/ word 

• Η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει σε εξοπλισμό του Αναδόχου. 

• Η χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται ταυτόχρονα από πολλούς χρήστες. 

• Δυνατότητα χρήσης cookies ή παρόμοιων τεχνικών, ώστε ο χρήστης να παραμένει 
συνδεδεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Θα υποστηρίζεται λειτουργία ελέγχου ορθότητας των δεδομένων 

ORACLE APEX 

Το Oracle Application Express (Apex) είναι ένα εύχρηστο περιβάλλον ανάπτυξης 
εφαρμογών που βασίζεται στη στοίβα τεχνολογίας Oracle. Υπάρχουν δύο όψεις της 
προηγούμενης πρότασης, που μπορεί να φανεί ζοφερή: 

ότι η Oracle, μια εταιρεία ευρέως γνωστή για την τεχνολογία της βάσης δεδομένων 
της, έχει ένα περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

 και ότι η Oracle, μια εταιρεία που σκέφτεται να παρέχει υψηλής τεχνολογίας, παρέχει 
οτιδήποτε είναι εύκολο στη χρήση.  

Το Oracle Application Express, κοινώς γνωστό ως Oracle APEX ή απλά APEX, 
αποκομίζει οφέλη από τη μακροχρόνια ευρωστία επιχειρηματικότητας που αποτελεί το 
σήμα κατατεθέν της τεχνολογίας Oracle. Οι εφαρμογές που δημιουργούνται μέσω του 
APEX θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν εκατοντάδες χρήστες και πολλά terabytes 
δεδομένων, με δυνατότητα κλιμάκωσης πολύ πιο πέρα από τη φαντασία άλλων 
περιβαλλόντων ανάπτυξης διαδικτυακού λογισμικού. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ APEX 

Το Oracle APEX χρησιμοποιεί μια απλή αρχιτεκτονική 3 επιπέδων όπου οι αιτήσεις 
αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης, μέσω ενός διακομιστή ιστού, στη 
βάση δεδομένων. Όλη η επεξεργασία των δεδομένων και η επιχειρησιακή λογική 
εκτελούνται στη βάση δεδομένων. Αυτή η αρχιτεκτονική εγγυάται την πρόσβαση σε 
δεδομένα μηδενικής καθυστέρησης, την κορυφαία απόδοση και την επεκτασιμότητα. 

Το Oracle Application Express (APEX) είναι ένα δηλωτικό εργαλείο ανάπτυξης 
εφαρμογών που βασίζεται στη βάση δεδομένων και λειτουργεί μέσα στην Oracle 
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Database. Το APEX δεν ταιριάζει με το κλασικό φυσικό μοντέλο τριών κλιμάκων όπου 
οι εφαρμογές αναπτύσσονται στο πρώτο επίπεδο. Οι ορισμοί των εφαρμογών 
αποθηκεύονται σε πίνακες στη βάση δεδομένων. Το επίπεδο του διακομιστή, 
διαχειρίζεται τα αιτήματα του προγράμματος περιήγησης και περνά από τη  σελίδα τις 
παραμέτρους "Get" και "Post" στη βάση δεδομένων της Oracle. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο διακομιστή γίνεται ένας μεσολάβησης για το APEX που είναι εγκατεστημένο στη 
βάση δεδομένων της Oracle. Σε περιπτώσεις όπου κάποιες διεργασίες δεν είναι 
κρίσιμες ως προς την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων, παρέχεται η 
επιλογή “XDB” με την ενσωματωμένη πύλη PL / SQL (EPG) που μπορεί να εκτελέσει τις 
συγκεκριμένες εργασίες στο πρώτο επίπεδο, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την 
ταχύτητα απόκρισης και την εμπειρία του χρήστη.  

Η ανάπτυξη δομών βάσεων δεδομένων και εφαρμογών web χρησιμοποιώντας το 
APEX έχει αρκετά ενδιαφέροντα και κάπως μοναδικά χαρακτηριστικά:  

Πρώτον, η ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται μέσω ενός προγράμματος περιήγησης, 
μέσω HTTP ή HTTPS. 

 Δεύτερον, οι ορισμοί των εφαρμογών αποθηκεύονται ως μεταδεδομένα σε πίνακες 
βάσεων δεδομένων. 

 Τέλος, η απόδοση της εφαρμογής επιτυγχάνεται με την ανάγνωση των 
μεταδεδομένων του πίνακα στη βάση δεδομένων για κάθε αίτημα.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου (Internet) και με τη χρήση του 
προγράμματος περιήγησης (Browser), ώστε να είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και δε θα απαιτεί την οποιαδήποτε 
εγκατάσταση στο χώρο του ΣΕΒΕ  ή οποιαδήποτε αγορά σε εξοπλισμό. Εφόσον 
πρόκειται για διαδικτυακό σύστημα, είναι δυνατή η ταυτόχρονη πρόσβαση και εργασία 
πάνω στα δεδομένα και δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων εργασίας που θα 
χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τη βάση. Η μόνη παράμετρος που θα επηρεάζει την 
απόδοσή της ως προς την ταχύτητα, είναι οι προδιαγραφές του δικτύου και του 
εξυπηρετητή. 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί και στη λειτουργικότητα του συστήματος. Το στοιχείο 
αυτό αφορά την ευκολία ανανέωσης, τη δυναμική παρουσίαση των πληροφοριών – 
δεδομένων στην οθόνη, την ποιότητα των γραφικών, την αρμονική παρουσία των 
συμβόλων, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ομοιογενές, καλαίσθητο, λειτουργικά 
εύχρηστο, και να διαθέτει αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Τo 
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σύστημα θα διαθέτει πλήρως ελληνοποιημένο περιβάλλον εργασίας (user interface) 
και γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (graphical user interface) με το χρήστη. 
Κάθε διαδικασία εισαγωγής δεδομένων θα υποστηρίζεται από τυποποιημένες φόρμες, 
στις οποίες, όπου κρίνεται σκόπιμο, ορισμένα πεδία θα συμπληρώνονται αυτόματα με 
προκαθορισμένες τιμές. 

Επίσης, το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό για όλες τις συσκευές 
(tablet, laptop, desktop υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Οι πίνακες και τα 
στατιστικά στοιχεία θα εξάγονται σε μορφές word ή pdf και θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν από άλλες εφαρμογές. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 
κατάλληλες δράσεις για την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος και 
υποδομών. Αρχικά, αυτή εξασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει ο 
διακομιστής (server), στον οποίο και θα φιλοξενείται η βάση, παρέχοντας μέγιστη 
ασφάλεια, γρήγορη διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων αρχείων. 

Το Σύστημα, οφείλει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων της ΕΕ, που έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων 
στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία 
των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με 
συνέπεια σε όλη την Ευρώπη.  

Παράλληλα, η ασφάλεια επεκτείνεται μέσα στη βάση, αφού η πρόσβαση στα 
δεδομένα μπορεί να είναι περιορισμένη και ομαδοποιημένη. Για την ασφάλεια του 
συστήματος θα πρέπει να αναπτυχθούν λειτουργίες για την πιστοποίηση του κάθε 
χρήστη, τη δημιουργία ρόλων χρηστών και την κατηγοριοποίηση των χρηστών 
ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης τους στο σύστημα. Κάποιοι χρήστες δύναται να 
έχουν πρόσβαση μόνο για ανάγνωση, άλλοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν και 
να τροποποιούν στοιχεία. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανασκόπησης και 
συντήρησης μόνο των δεδομένων και εγγράφων στα οποία έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης. Οι διαχειριστές είναι αυτοί που μπορούν μέσω του συστήματος να 
επεξεργαστούν όλες τις ρυθμίσεις ασφαλείας σε κάθε επίπεδο πρόσβασης. Οι 
διαχειριστές θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα όλων των χρηστών του συστήματος 
καθώς και των επιπέδων ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε καταχώρηση ή αλλαγή 
στη βάση να καταγράφεται το ιστορικό των χειριστών. 
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Στο σύστημα κάθε χρήστης θα συνδέεται με προσωπικούς κωδικούς, οι οποίοι και θα 
χαρακτηρίζουν τον τύπο του λογαριασμού του, εάν δηλαδή θα είναι απλός χρήστης ή 
διαχειριστής, καθώς και το επίπεδο της πρόσβασης σε επιμέρους καρτέλες που θα 
έχει. Οι κωδικοί πρόσβασης (passwords) των χρηστών θα πρέπει να αποθηκεύονται 
κρυπτογραφημένα με αλγόριθμο κρυπτογράφησης. 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

Έως και ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνονται 
δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (help desk), έτσι ώστε να 
επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν σφαλμάτων. Στο 
ίδιο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα φιλοξενεί το σύστημα χωρίς κόστος σε 
διακομιστή που θα πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις ασφαλείας: 

Τα δεδομένα να είναι αποθηκευμένα σε κέντρο φιλοξενίας (datacenter) το οποίο να 
βρίσκεται κατά προτίμηση εντός της χώρας, ή να βρίσκεται υποχρεωτικά εντός Ε.Ε. 

Είναι επιθυμητό η εταιρία που κάνει τη φιλοξενία να έχει δικό της datacenter. Αν αυτό 
δε καταστεί δυνατό, τότε να διαθέτει και η ίδια αντίστοιχες πιστοποιήσεις ή εγγυήσεις 
ασφάλειας και ποιότητας και να ικανοποιεί όλα όσα προαναφέρθηκαν και να είναι 
πλήρως συμμορφωμένη με τη ντιρεκτίβα που αφορά στην ασφάλεια δικτύων και 
πληροφοριών του European cyber security strategy. 

Το datacenter αλλά και ο πάροχος της φιλοξενίας (αν δεν ταυτίζονται) οφείλουν να 
είναι συμμορφωμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει για τη προστασία 
των προσωπικών δεδομένων Ν. 2472/97, και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99 με όλες τις τροποποιήσεις που 
ισχύουν σήμερα. 

Είναι επιβεβλημένη η διασφάλιση της ακεραιότητας του εξοπλισμού της φιλοξενίας 
(servers, δικτυακές συσκευές, καλώδια κλπ) σε φυσικό επίπεδο. Πρέπει να έχουν ληφθεί 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από φυσικές καταστροφές (όπως φωτιά), 
αλλά και από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση προς τον εξοπλισμό και τις 
ρυθμίσεις. 

Ο διακομιστής στον οποίο φιλοξενείται η βάση να παρέχει τη δυνατότητα καθημερινού 
backup σε βάθος τουλάχιστον 7 ημερών. 

 

 

ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Διαλειτουργικότητα. Στην υλοποίηση του παρόντος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
αρχές και οι κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 
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Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΠΗΔ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που κυρώθηκε με την υπουργική απόφαση 
ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β'/12-04-2012) και το οποίο εντάσσεται στο συνολικό 
σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σημειώνεται ότι η 
απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: α) Οριζόντια, 
δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια υποσυστημάτων, ή/και β) 
Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με τα 
υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και γ) Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα 
μεταξύ των υπό προμήθεια συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων. Στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
ανάδοχο οι κατευθύνσεις της διαλειτουργικότητας που αφορούν τη διασυνδεσιμότητα 
(Interconnection 

Εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της πλατφόρμας, θα προβλέπεται η επιτόπου 
εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε κατάλληλο χώρο που θα 
συμφωνηθεί αμοιβαία. Παράλληλα, θα παρέχονται κατάλληλα εγχειρίδια με οδηγίες 
χρήσης και περιήγησης στην εφαρμογή. 

Τεχνική Στήριξη και Φιλοξενία. Έως και ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης 
θα περιλαμβάνονται δωρεάν υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης (help 
desk), έτσι ώστε να επιλυθούν προβλήματα δυσλειτουργίας της εφαρμογής και τυχόν 
σφαλμάτων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος θα φιλοξενεί το σύστημα χωρίς 
κόστος σε διακομιστή που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.  

Παραδοτέο:  

Πλατφόρμα για τις ΜΜΕ και εγχειρίδιο χρήσης 

 

 
Άρθρο 2ο :   Ισχύουσες διατάξεις 

Η κατάρτιση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από: 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 
585/30.09.2022, με την οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες και τα τεύχη τεχνικών 
προδιαγραφών για τις κάτωθι υπηρεσίες: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D4.1.4 ON LINE SUPPORT PLATFORM) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ENHANCEMENT OF BUSINESS BRANDING THROUGH THE DEVELOPMENT OF A 
CARBON FOOTPRINT EVALUATION SYSTEM IN THE CROSS BORDER AREA » ΚΑΙ 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CBCARBONFREE» ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 2014-2020. 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 
578/18.01.2022  με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισμών υπηρεσιών-προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών 

- Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στη συνεδρίαση αριθ. 

585/30.09.2022 με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 
22REQ011166064) 

- Το Εγχειρίδιο Υλοποίησης του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020 (Program and Project Implementation Manual) 

- Τις οδηγίες προς τους Έλληνες Εταίρους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

- Την από 13/04/2021 σύμβαση χρηματοδότησης (subsidy contract) μεταξύ του 
Επικεφαλής Εταίρου (ΣΕΒΕ) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 
INTEREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020 για το έργο “Enhancement of business 
branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the 
cross border area”. 

 
Άρθρο 3ο :   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 
β. Προϋπολογισμός μελέτης  
γ. Συγγραφή υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 4ο :   Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

 
Το παραδοτέο θα παραδοθεί εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης και πριν την επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου.  

 
Άρθρο 5ο :   Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

1. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση της παροχής των υπηρεσιών όπως 
περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση  

2. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση της συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ για την 
άρτια παροχή της υπηρεσίας.  

3. Ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα λήψης της ανωτέρω αμοιβής με τον τρόπο 
που ορίζεται ανωτέρω. 

 
Άρθρο 6ο :   Υποχρεώσεις του εντολέα  
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Ο ΣΕΒΕ είναι υποχρεωμένος, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση του 
έργου, να καταβάλει στον αντισυμβαλλόμενο την ανάλογη αμοιβή.  
 
Άρθρο 7ο :  Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 
αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την 
οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί 
τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο 
μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της 
ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 
προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 8ο :   Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  
     
Άρθρο 9ο :   Τρόπος πληρωμής 
 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (24.500,00€), συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% και θα καταβληθεί με την παράδοση και παραλαβή της κάθε ενότητας της 
πλατφόρμας από τον Ανάδοχο προς το ΣΕΒΕ. 
Με την παράδοση των σχετικών Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου ο 
ΣΕΒΕ οφείλει να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό κατόπιν 
συνεννοήσεως με τον Ανάδοχο. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 
βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
 
Άρθρο 10ο :   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 
τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων 
ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Άρθρο 11ο :   Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.            

 
 

Θεσσαλονίκη, 2/9/2022 

 

Ο Πρόεδρος 

 

ΣΥΜΕΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 


