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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Θέμα: Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»  Το παραπάνω Έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5.1.3, της Πράξης 

ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, 

Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και 

Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων». 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις: 

1. Τον κανονισμό Προσωπικού των Π.Τ.Α. της χώρας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 

140/Β/18.2.98). 

2. Το Ν.2141 του ΦΕΚ 78/Β/4.2.98 που αφορά στο κανονισμό Οικονομικής διοίκησης & διαχείρισης 

των Π.Τ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την δημοσίευση 

της παρούσας  

4. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5 αυτού. 

5. ΠΔ 60/2007 (Α 64) 16-3-2007, για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

6. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις 

7. Το Ν.3886/2010  (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
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τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».. 

8. Το Ν. 3021(ΦΕΚ 143/τ.Α/19.7.2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα 

που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 

9. Την Υπουργ. Απόφαση 2/45564/0026/31-07-2001 απόφαση Υπ. Οικονομικών «περί αυξήσεως και 

ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 (παρ. 1) του ν. 2362/95» (Β’ 1066/10-08-

041). 

10. Την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. 

11. Το από 31/08/19 Πρακτικό Ορκομωσίας. 

12. Την υπ’αριθμ. 2699/14-10-19 απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. του ΠΤΑΒΑ (ΦΕΚ 990/ΥΟΔΔ/22-11-19). 

13. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (απόφαση 3/2019) 

14. Την απόφαση 3/2018 έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου για το Πρόγραμμα. 

15. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

16. Την από 3/01/2018 σύμβαση χρηματοδότησης με την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος – 

Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  

17. Το Άρθρο 115 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εφαρμοστικό 

Κανονισμό της Επιτροπής 821/2014 για τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με τη 

συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. 

18. Την ανάγκη που προέκυψε για απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το πλάνο διαγωνισμών που 

κατατέθηκε στην Διαχειριστική αρχή του προγράμματος – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 

 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016 του Έργου της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών που απαιτείται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πράξης «ΑΙΓΙΣ: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς 

Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και 

Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων».- Πακέτο Εργασίας 5.1.3.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων  

χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που καλείται να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, αναλύεται όπως παρακάτω: 

Η φιλοξενία των εφαρμογών για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την εγκατάσταση των εφαρμογών 

θα γίνει σε πιστοποιημένο data center που θα επιλέξει ο ανάδοχος. Η φιλοξενία μπορεί να γίνει είτε σε 

ιδιόκτητο data center του υποψηφίου αναδόχου με παρουσία σε δύο σημεία στην Ελλάδα, είτε σε 





   

  

 
Σελ. 3  

δηλωμένο data center (εξωτερικό). Σε κάθε περίπτωση το data center θα πρέπει να έχει διεθνείς 

πιστοποιήσεις και standards όπως ορίζονται από το ISO9001:2015 και ISO27001:2013. Επιπροσθέτως 

πέρα από τη γενική πιστοποίηση του ISO27001, θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί και με το πιο 

εξειδικευμένο ISO27017, το οποίο αφορά την ασφάλεια πληροφοριών, ειδικά σε Data Centers. Το Data 

Center θα πρέπει να τηρεί στο 100% όλα τα απαιτούμενα του Κανονισμού GDPR. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει να διαθέτει μόνιμο Data Protection Officer (DPO) στο προσωπικό. Οι υποδομές του Data Center 

θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες βάσει των κανονισμών της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) με 

σκοπό την πλήρη συμμόρφωσή της στο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

 

 

Το Data Center θα πρέπει: 

Α) να έχει υψηλή διαθεσιμότητα σε επίπεδο απόδοσης συστημάτων και δικτύου με standard 

παρεχόμενο SLA 99,95%, βάσει του 2N και Ν+1 σχεδιασμού 100% redundancy σε όλο τον production 

εξοπλισμό (routers, core switches, frewalls, κλιματισμός, UPS) καθώς και στο δίκτυό του (καλωδιώσεις, 

πίνακες, οπτικές ίνες). 

Β) να έχει Servers οι οποίοι θα απολαμβάνουν σταθερή και εγγυημένη πρόσβαση στο Internet μέσω 

ιδιόκτητου BGP δικτύου πολλαπλών παρόχων. 

Γ) να έχει απόλυτη ελαστικότητα στην χρήση των Cloud resources με δυνατότητα κλιμακούμενης 

αναβάθμισης Cores, RAM και Storage των Server με βάση τις ανάγκες των εφαρμογών δίχως 

περιοριστικά πακέτα υπηρεσιών. 

Δ) να διαθέτει προστασία από DDoS επιθέσεις και ελεγχόμενη πρόσβαση σε επίπεδο συστημάτων αλλά 

και των πόρων που διατίθενται στο δίκτυο 

Ε) να παρέχει πρόσβαση από παντού στην υπηρεσία μέσω Internet VPN 

ΣΤ) παρέχει 24/7/365 Enterprise support από εξειδικευμένο τμήμα πιστοποιημένων μηχανικών. 

Ζ) να παρέχει Firewall Services, ειδικότερα Intrusion Detection & Prevention Systems (Συστήματα 

ελέγχου και αποτροπής σε περίπτωση δικτυακής εισβολής στο δίκτυο του παρόχου) 

Η) να προσφέρει High Available Infrastructure. Στην προτεινόμενη υποδομή, αν για οποιοδήποτε λόγο 

σταματήσει να αποκρίνεται ένας cloud server, η λειτουργία του θα πρέπει να συνεχιστεί αυτόματα σε 

άλλο μέρος της υποδομής, δίχως να υπάρξει διακοπή της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Θ) να διαθέτει σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας 2Ν UPS και ηλεκτρική γεννήτρια πετρελαίου 

αυτόματης ενεργοποίησης για περιπτώσεις βύθισης ή πτώσης τάσης. 

Ι) να διαθέτει δίκτυο πυρασφάλειας CO2, Πυρασφάλεια με αέριο FM200 με μηχανισμούς πυρανίχνευσης 
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για αυτόματη και ασφαλή κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Τέλος, ο πάροχος θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος πάροχος από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 

επίσημος καταχωρητής της ΕΕΤΤ για το .GR domain 

 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αρχίζει εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Θα υλοποιηθεί 

τμηματικά ή άπαξ σε δυο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.  

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων 

τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), η οποία θα βαρύνει 

τις εγκεκριμένες πιστώσεις της εγκεκριμένης πράξης ΑΙΓΙΣ και συγκεκριμένα την κατηγορία εξωτερική 

εμπειρογνωμοσύνη Π.Ε 5.1.3    

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και μετά την παραλαβή των 

παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα 

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Όλα τα έξοδα του Αναδόχου για την υλοποίηση του αντικειμένου θα επιβαρύνουν τον ίδιο (αμοιβές 

συνεργατών, εξοπλισμός, μετακινήσεις κλπ). 

Το συμβατικό τίμημα για τα παραδοτέα θα πληρωθεί μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του 

πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων της Σύμβασης, 

κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την 

ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά – δικαιολογητικά.  Στη 

συμβατική αξία εκτέλεσης των προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Επίσης, επιβάλλεται: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) επί του 

οποίου παρακρατείται χαρτόσημο 3%, επιπλέον ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%. 

 

 

 

 





   

  

 
Σελ. 5  

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της  Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η εν λόγω κράτηση υπέρ 

Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου.  

Οι κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του  Ταμείου 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης  

Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου  




