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Παράρτημα Ι  

Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (RFP) για 
«ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΤΟΙΜΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ» 

Αρ. Πρωτ. : 621/ΧΕΝΙΑ/29-11-2018 
 

1.Προφίλ Εταιρείας 
 
Η Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. «Νόστος» είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και έχει 
πιστοποιηθεί από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Η 
εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποστήριξης της κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης όσων ατόμων αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσπάθεια τους να ενσωματωθούν 
στον κοινωνικό ιστό και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρέχει 
υπηρεσίες και ασκεί δραστηριότητες κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Αντικείμενα της εταιρείας αποτελούν η Συμβουλευτική, η Σύνδεση με την Αγορά 
Εργασίας, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός, η εκπόνηση Μελετών και Ερευνών, καθώς κι η 
υλοποίηση (συν)χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εθνικών και ευρωπαϊκών.  
Η εταιρεία έχει διαχειριστεί πληθώρα προγραμμάτων ως δικαιούχος ή ως εταίρος σε 
εταιρικά σχήματα, ακολουθώντας κάθε φορά το σχετικό πλαίσιο κανόνων που ορίζει ο 
χρηματοδότης έκαστου έργου. Η διαχείριση των ανωτέρω προγραμμάτων αφορά και 
σχετίζεται τόσο με το φυσικό αντικείμενο των έργων, όσο και με το οικονομικό 
αντικείμενο αυτών. Κατά την υλοποίησή τους τηρούνται τα οριζόμενα έντυπα και 
διαδικασίες του ISO και της διαχειριστικής επάρκειας της εταιρείας, καθώς και τυχόν 
έντυπα και διαδικασίες που ορίζει ο κατά περίπτωση χρηματοδότης. 
Η εταιρεία αυτή τη στιγμή διαθέτει εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία εντός του Νομού 
Αττικής. Οι εγκαταστάσεις του φορέα αφορούν σε δομές στέγασης και εξυπηρέτησης 
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν, πέραν 
των κοινωνικό-συμβουλευτικών υπηρεσιών, και υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας. Αυτό 
σημαίνει ότι η εταιρεία διαχειρίζεται πληθώρα αναλωσίμων, πρώτων υλών και λοιπών 
υλικών, κατ’ επέκταση αποθηκευτικών χώρων. 
Η υποδομή της εταιρείας στα κεντρικά γραφεία (έδρα) είναι η ακόλουθη: 
 
Server 
CPU: Intel Xeon E5504 @ 2.00 GHz 2.00 GHz  
RAM: 4.00 GB 
OS: Windows Server 2007 Standard FE, Service Pack 2, 64-bit 
 
Data-server 
CPU: Intel Xeon E5504 @ 2.40 GHz 2.40 GHz  
RAM: 12.00 GB 
OS: Windows Server 2007 Standard, Service Pack 2, 64-bit 
SQL Server 2005 
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Ενώ, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει κατ’ ελάχιστον 
τις κατωτέρω προδιαγραφές: 
Windows 10 Pro, 64 bit 
Intel Core i3 
Ram: 4GB 
 
2. Περιγραφή Αντικειμένου της Προμήθειας 
 
Το προς προμήθεια λογισμικό πρόγραμμα τύπου ERP θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 
τόσο την ανωτέρω συνοπτική περιγραφή της εταιρείας, όσο και την επιμέρους ανάλυση 
που ακολουθεί.  
 
2.1 Διαχείριση & Παρακολούθηση Έργων (Κέντρα Κόστους & Γενική Λογιστική)  
 
Η διαχείριση ενός (συν)χρηματοδοτούμενου έργου έχει ως βάση την ύπαρξη ενός 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ένα έργο, καθώς κι ο προϋπολογισμός αυτού, είναι 
συνήθως χωρισμένο σε επιμέρους δραστηριότητες και έχει ενδεικτικά (κι όχι 
περιοριστικά) την ακόλουθη δομή: 

- Έργο 
o Υποέργο 1 

 Πακέτο Εργασίας (ή Δράση) 1 
 Παραδοτέο 1 
 Παραδοτέο 2 
 Παραδοτέο …. 

 Πακέτο Εργασίας (ή Δράση) 2 
 Παραδοτέο 1 
 Παραδοτέο 2 
 Παραδοτέο …. 

 Πακέτο Εργασίας (ή Δράση) …. 
 Παραδοτέο 1 
 Παραδοτέο 2 
 Παραδοτέο …. 

o Υποέργο 2 
 Πακέτο Εργασίας (ή Δράση) 1 

 Παραδοτέο 1 
 Παραδοτέο 2 
 Παραδοτέο …. 

o Υποέργο …. 
 Πακέτο Εργασίας (ή Δράση) 1 

 Παραδοτέο 1 
 Παραδοτέο 2 
 Παραδοτέο …. 
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Οι  βαθμίδες ενός έργου μπορεί να επεκτείνονται από 4 έως 6 ή και περισσότερες, 
αναλόγως των δραστηριοτήτων του. Αντιστοίχως κι ο προϋπολογισμός του θα πρέπει να 
υλοποιείται, να παρακολουθείται και να δίνει στοιχεία αναλόγως με τις βαθμίδες του. Κατά 
την ανάλυση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού ενός έργου θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη επιπροσθέτως και τα ακόλουθα στοιχεία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): 
 
 
 

1. Είδος Δαπάνης (Άμεσες – Έμμεσες) 
2. Κατηγορία Δαπάνης 
3. Κωδικός Δαπάνης 
4. Κωδικός Λογιστικής, κ.α. 

Η εν λόγω κατηγοριοποίηση δύναται να διαφέρει αναλόγως των προδιαγραφών του έργου 
που έχει αναλάβει ο φορέας και των επιμέρους όρων που έχει θέσει ο χρηματοδότης.  
Σε κάθε περίπτωση ένα έργο θα πρέπει να ακολουθεί μία σειρά εγκρίσεων και υπογραφών, 
οι οποίες θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη, καθώς αποτελούν την εφαρμογή του 
εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας μέσω της τήρησης των διαδικασιών του ISO και της 
διαχειριστικής επάρκειας. Ενώ όσον αφορά στο λογισμικό, οι εγκρίσεις αυτές μέσω των 
σχετικών κωδικών των εγγράφων δύναται να αποτελέσουν δικλείδες ασφαλείας στα 
διάφορα στάδια ελέγχου πριν την υλοποίησης μίας δαπάνης, ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προβλεφθούν τα κατάλληλα πεδία για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων.  
Πριν την υλοποίηση μιας δαπάνης θα πρέπει να εκδίδεται, σύμφωνα με τη διαδικασία, 
«Εντολή Πληρωμής», η οποία θα φέρει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:  

1. Λογότυπα του φορέα 
2. Στοιχεία Έργου και Στοιχεία Υπογραφόντων 
3. Αύξων αριθμό εντολής πληρωμής ανά έργο 
4. Ημερομηνία εντολής πληρωμής 
5. Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου 
6. Στοιχεία Παραστατικού Δαπάνης (Είδος, Αριθμός, Ημερομηνία, Αξία) 
7. Περιγραφή Δαπάνης 
8. Τρόπος πληρωμής & ενδεχομένως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών έργου και 

δικαιούχου  
9. Στοιχεία Χρέωσης Προϋπολογισμού Έργου (είδος δαπάνης, κατηγορία και κωδικό 

δαπάνης, κ.ο.κ.) 
10. Παρατηρήσεις 

 
Κατόπιν της έκδοσης των «Εντολών Πληρωμών» αυτές διαβιβάζονται στο αρμόδιο Τμήμα 
για την εκτέλεση αυτών (διατραπεζικές κινήσεις με τη χρήση web banking ή/ και έκδοση 
επιταγών).  
Μετά και την εκτέλεση των πληρωμών, θα πρέπει κατόπιν των σχετικών καταχωρήσεων να 
προκύπτουν εκτυπώσεις αναφορών, από όπου θα  γίνεται η παρακολούθηση του 
προϋπολογισμού του έργου, και οι οποίες θα δείχνουν την απορρόφηση του 
προϋπολογισμού.  
 
2.2 Παρακολούθηση Προϋπολογισμού (Κέντρα Κόστους) 
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Συνοψίζοντας, κι έχοντας λάβει υπόψη την ανωτέρω δομή έργου, η οποία θα πρέπει να 
αποτυπώνεται στο προς προμήθεια πρόγραμμα κατά την παραμετροποίησή του, το 
λογισμικό θα πρέπει να παρέχει κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά τις κατωτέρω 
δυνατότητες για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και την διαχείριση των 
δαπανών του έργου: 
 

 Δομή έργου έως 6 τουλάχιστον κάθετων βαθμίδων. 
 Καταχώρηση στοιχείων προϋπολογισμού έργου. 
 Παρακολούθηση εσόδων, εξόδων και ταμείου κατά κέντρο κόστους. 
 Κίνηση προμηθευτών ανά κέντρο κόστους (παρακολούθηση προϋπολογισμού 

χρηματοδότησης). 
 Διαχείριση και παρακολούθηση πολλαπλών κέντρων κόστους, διαχρονικά 

(ανεξαρτήτως οικ. Χρήσης). 
 Καρτέλες και υπόλοιπα πελατών (χρηματοδότης)- προμηθευτών, ανά κέντρο 

κόστους  προϋπολογισμού χρηματοδότησης. 
 Ομαδοποίηση και δυνατότητα ορισμού παραμετρικών πεδίων κέντρων κόστους. 
 Κατανομή είδους στα κέντρα κόστους σε ποσότητα και αξία ανά παραστατικό 
 Κοστολόγηση έργου ανά κέντρο κόστους. 
 Έκδοση Εντολών Πληρωμής 
 Γέφυρα μεταξύ του σταδίου έκδοσης Εντολών Πληρωμής με τη Γενική Λογιστική. 
 Έκδοση πολλαπλών ειδών εκτυπώσεων (είτε με βάσει την ημερομηνία εκταμίευσης 

από τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε έργου, είτε με βάσει την ημερομηνία έκδοσης 
των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών δαπανών).  

 
2.3 Γενική Λογιστική 
 

 Εναρμονισμένη με τον ΚΦΑΣ και τα Ε.Λ.Π.. 
 Για τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας. 
 Προτεινόμενο Λογιστικό Σχέδιο με δυνατότητα πλήρως οριζόμενης μορφής 

κωδικού. 
 Απεριόριστα Υποκαταστήματα στην κύρια εταιρεία, όπου υποκατάστημα νοείται η 

κάθε εγκατάσταση/δομή όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.  
 Αυτόματη ενοποίηση των στοιχείων στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Τιμολογίων 

Αγορών και Πωλήσεων (Τιμολόγια Επιχορήγησης), στα Ημερολόγια, Ισοζύγια και 
Καθολικά. 

 Παρακολούθηση απεριόριστου αριθμού Εταιρειών και Χρήσεων ανά εταιρεία.  
 Δυνατότητα Αντιγραφής αρχείων μεταξύ εταιρειών και χρήσεων. 
 Δυνατότητα εισαγωγής Πρότυπων Άρθρων και συσχέτισης Λογαριασμών, με 

σκοπό την γρήγορη καταχώρηση παραστατικών. 
 Αυτόματο Κλείσιμο και Άνοιγμα Ισολογισμού με αποτελέσματα χρήσης για κάθε 

εταιρεία. 
 Διαχείριση στοιχείων και εκτύπωση σε έντυπο ή αποστολή στη Στατιστική 

Υπηρεσία. 
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 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. 
 Αυτόματη δημιουργία Κινήσεων Αποτελεσμάτων. 
 Διαχείριση Κέντρων Κόστους εξόδων-δαπανών.  
 Οικονομικές καταστάσεις, (ισολογισμός – αποτελέσματα χρήσης – γενική 

εκμετάλλευση – διάθεση αποτελεσμάτων). 
 Γενική Εκμετάλλευση χωρίς παραμετροποίηση με δυνατότητα Ποσοτικού 

Καταμερισμού.  
 Διαχείριση Παγίων Στοιχείων με αυτόματες αποσβέσεις.  
 Καταστάσεις Ελέγχου Εγγραφών ανά χειριστή και ανά εταιρεία. 
 Πολλαπλά Ημερολόγια με δυνατότητα επιλογής κινήσεων που ενημερώνουν το 

κάθε ένα από αυτά.  
 Νομιμοποιητικά έγγραφα. 
 Καταστάσεις ΜΥΦ. 

 
2.4 Διαχείριση Συμβάσεων Προσωπικού – Μισθοδοσία 
 
Ειδικά για τη Διαχείριση των Συμβάσεων του προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης ενός 
έργου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το προσωπικό, αναλόγως των απαιτήσεων του 
χρηματοδότη, επιλέγεται κατόπιν σχετικής διαδικασίας (πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, κ.ο.κ.) και δύναται να επιμερίζεται στα διάφορα έργα που διαχειρίζεται ο 
φορέας. Και σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται ο κανονισμός λειτουργίας του φορέα κι οι 
διαδικασίες του ISO και της διαχειριστικής επάρκειας. Πριν τη σύναψη συμβάσεων με το 
προσωπικό υπάρχουν οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις από το Δ.Σ.. Οι τύποι συμβάσεων 
που χρησιμοποιεί κατά βάση η εταιρεία είναι οι ακόλουθοι: 

- Μισθωτοί με μήνες απασχόλησης (πλήρης απασχόληση, ορισμένου χρόνου 
απασχόλησης, σύμβαση αορίστου χρόνου, μερική απασχόληση, κατανομές σε 
προγράμματα). 

- Εξωτερικοί συνεργάτες/ Συμβάσεις έργου  (χρονική περίοδος, αντικείμενο, 
παραδοτέα, πληρωμές). 

Αναφορικά με τους μισθωτούς υπαλλήλους της εταιρείας, λαμβάνεται πάντοτε υπόψη η 
κείμενη νομοθεσία και γίνονται οι σχετικές αναρτήσεις στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Τα μέλη του προσωπικού δύναται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, 
τόσο στην έδρα του φορέα, όσο και στα επιμέρους υποκαταστήματα της εταιρείας. Ως 
υποκαταστήματα ορίζονται οι επιμέρους δομές παροχής υπηρεσιών που λειτουργεί ο 
φορέας στα πλαίσια προγραμμάτων.  
Κατά την υλοποίηση ενός έργου, η παρακολούθηση των συμβάσεων του εμπλεκόμενου 
προσωπικού αφορά κατ’ ελάχιστον στα ακόλουθα σημεία: 

- Στην έκδοση και τήρηση του προγράμματος εργασίας κάθε δομής (ώρες και ημέρες 
εργασίας). 

- Στην παρακολούθηση των αδειών (κανονική άδεια, άνευ αποδοχών, αναρρωτική 
άδεια, μητρότητας, λοχείας) 

- Στην έκδοση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας βάσει του υλοποιηθέντος 
προγράμματος εργασίας. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μηνιαίο 
κόστος ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με τον αναλυτικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

mailto:nostos@ath.forthnet.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

6 
Παράρτημα I : Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής  
 

του έργου, καθώς και οι σχετικοί επιμερισμοί ανά έργο. Αναφορικά με την έκδοση 
της μισθοδοσίας θα πρέπει στις Μισθοδοτικές Καταστάσεις να εμφανίζονται τα 
συνήθη στοιχεία, πληρωτέο ποσό, ασφαλιστικές κρατήσεις (ΙΚΑ), ο φόρος 
μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ). 

- Στον επιμερισμό του προσωπικού στα διάφορα έργα που διαχειρίζεται ο φορέας. Οι 
κατανομές και τα ποσοστά επιμερισμού προκύπτουν από σχετική εγκριτική 
απόφαση του Δ.Σ.. 

- Στην έκδοση αποσμασμάτων μισθοδοσίας ανά έργο, σύμφωνα με τον επιμερισμό 
του προσωπικού σε αυτά. 

- Στην απορρόφηση των συναφθέντων συμβάσεων με το προσωπικό σε σύγκριση με 
τον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε έργου ανά περιγεγραμμένη θέση εργασίας. 

- Στην έκδοση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets) ανά εργαζόμενο, συγκεντρωτικού 
(global) και έργου (project). 

- Στην παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των εξωτερικών 
συνεργατών του φορέα με την υποβολή των παραδοτέων τους και πιστοποίηση 
αυτού. 

- Στην έκδοση καταστάσεων / λίστα συμβάσεων ανά έργο, με στοιχεία 
προϋπολογισμού και πραγματικής απορρόφησης.  

 
Συνοψίζοντας, κι έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω, τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται 
στο προς προμήθεια πρόγραμμα κατά την παραμετροποίησή του, το λογισμικό θα πρέπει 
να παρέχει κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά τις κατωτέρω δυνατότητες για την 
παρακολούθηση του προϋπολογισμού και την διαχείριση των συμβάσεων κάθε έργου 
ξεχωριστά ή/και συγκεντρωτικά: 

 Παρακολούθηση Απεριόριστων Εργαζομένων και ιστορικό εργαζομένων. 
 Χορήγηση μοναδικού κωδικού αριθμού ανά εργαζόμενο. 
 Καρτέλα εργαζόμενου και ιστορικό συμβάσεων. 
 Διαχείριση Απεριόριστων Εταιρειών και Χρήσεων.  
 Συλλογικές Συμβάσεις με ενημέρωση από το site. 
 Διαχείριση Επιδότησης Εισφορών και ιστορικό ανά υπάλληλο.  
 Κέντρα κόστους. 
 Διαχείριση Αδειών (Κανονικές/ Ασθένειας/ Μητρότητας/ Μη ληφθείσες/ Άνευ 

αποδοχών/ κ.α.). 
 Ωράρια (σταθερό/ κυλιόμενο & δυνατότητα τροποποίησης αυτών) 
 Παρουσιολόγιο  
 Φύλλα χρονοχρέωσης  
 Αυτόματη Συμπλήρωση και Online αποστολή όλων των νέων εντύπων για ΣΕΠΕ 

και ΟΑΕΔ. 
 Ατομικές Συμβάσεις & Τροποποίηση Συμβάσεων. 
 Επιχειρησιακές συμβάσεις. 
 Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων.  
 Διαχείριση Προκαταβολών.  
 Βεβαιώσεις Αποδοχών. 
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 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 
 Αποδείξεις Πληρωμών. 
 Πολλαπλές εκτυπώσεις με φίλτρα ταξινόμησης. 
 Εκτύπωση Μισθολογικών Καταστάσεων. 
 Εκτύπωση Φ.Μ.Υ. σε έντυπο και εκτυπώσεις ειδικής έκτακτης εισφοράς.  
 Βιβλίο αδειών (κανονική – ασθενείας- μητρότητας – μη ληφθείσας- άνευ αποδοχών 

και άλλα) 
 Βιβλίο Υπερωριών 
 Πρόγραμμα εργασίας (επιθεώρησης εργασίας: αρχικό & τροποποιήσεις)  
 Εκτυπώσεις Ασφαλιστικών Ταμείων κατά Ασφαλιστικό Ταμείο, Τύπο 

Μισθοδοσίας, Κατηγορία Ασφαλισμένου και Περίοδο. 
 Κατάσταση κατά Ασφαλιστικό Ταμείο. 
 Οριστική Δήλωση Έτους και σε Μαγνητικό Μέσο.  
 Αυτόματος υπολογισμός υπερωριών υπερεργασίας, αποζημιώσεων κ.α. 
 Μαζικές κινήσεις Μισθοδοσίας. 
 Αποστολή Α.Π.Δ. και δυνατότητα αποθήκευσης Α.Π.Δ.  
 Δυνατότητα αποθήκευσης εντύπων ανά εργαζόμενο.  
 Δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (μέσο μηνιαίο κόστος ανά 

εργαζόμενο, ….) 
 Δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων ανά εργαζόμενο (Time sheets, κατανομές-

επιμερισμός ανά έργο) 
 Δυνατότητα εξαγωγής συνολικών στοιχείων του προσωπικού (συνολικές ώρες 

εργασίας των εργαζομένων του φορέα ανά μήνα, Global timesheets, σύνολο 
αριθμού εργαζομένων ανά μήνα, κλπ) 

 Γέφυρα με τη Γενική Λογιστική, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η Γενική 
Λογιστική (Ομάδα 6) μετά την οριστικοποίηση της μισθοδοσίας (τακτικής, 
επιδομάτων ή δώρων). 

 
2.5 Διαχείριση Προμηθειών (Προμηθευτών) – Αποθηκών 
 
Ειδικά για τη Διαχείριση των Προμηθειών στα πλαίσια υλοποίησης ενός έργου θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ότι οι προμηθευτές, αναλόγως των απαιτήσεων του χρηματοδότη, 
επιλέγονται κατόπιν σχετικής διαδικασίας (επίσημες ή ανεπίσημες διαγωνιστικές 
διαδικασίες, κ.ο.κ.). Και σε αυτήν την περίπτωση τηρούνται ο κανονισμός λειτουργίας του 
φορέα κι οι διαδικασίες του ISO και της διαχειριστικής επάρκειας. Με τους προμηθευτές 
συνάπτονται συμβάσεις, οι οποίες αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, καθώς και την προσφορά του Αναδόχου. Συνοπτικά η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η κάτωθι: 

- Υποβολή Αιτήματος Προμήθειας. Το Αίτημα Προμήθειας υποβάλλεται υπ’ όψιν 
του Τμήματος Προμηθειών από τους ορισμένους Εξουσιοδοτημένους Αιτούντες. 
Το αίτημα θα πρέπει να αναγράφει τις αναλυτικές προδιαγραφές και τους γενικούς 
ή ειδικούς όρους της προμήθειας (π.χ. χρόνοι παράδοσης, τρόπος συσκευασίας, 
κ.λπ.). 
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- Αξιολόγηση Αιτήματος Προμήθειας. Το Τμήμα Προμηθειών αξιολογεί το Αίτημα 
Προμήθειας, φροντίζει να τηρηθεί η απαιτούμενη διαδικασία και να ληφθούν οι 
σχετικές εγκρίσεις. Τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν καθορίζουν τα 
ποσά των Αιτημάτων Προμήθειας. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες χωρίζονται στις 
ανεπίσημες (Αιτήματα Προσφοράς/RFQ) και στις επίσημες (ITB/ RFP). 

- Εφαρμογή Διαγωνιστικής Διαδικασίας (Ανεπίσημης ή Επίσημης). Τα τεύχη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ανεπίσημης ή επίσημης, προετοιμάζονται από το Τμήμα 
Προμηθειών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Αιτήματος 
Προμήθειας. Πρωτοκολλώνται και αποστέλλονται σε υποψήφιους προμηθευτές. 

- Συλλογή Προσφορών & Αξιολόγηση. Οι προσφορές έρχονται πάντα υπ’ όψιν του 
Τμήματος Προμηθειών και πρωτοκολλώνται. Κατόπιν της συλλογής των 
Προσφορών και με την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, τα 
αρμόδια στελέχη προβαίνουν στην αξιολόγηση τους.  

- Έγκριση & Υπογραφή Σύμβασης. Τα έντυπα αξιολόγησης υποβάλλονται για 
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, το οποίο εγκρίνει την ανάθεση της 
προμήθειας και τη σύναψη την σύμβασης με τον Ανάδοχο Προμηθευτή. Η 
Σύμβαση προετοιμάζεται από το Τμήμα Προμηθειών, βάσει προτύπων και των 
τευχών της διαγωνιστικής διαδικασίας (ανεπίσημης ή επίσημης) και ελέγχεται από 
τα κατά περίπτωση αρμόδια πρόσωπα (π.χ. Γενικό Διευθυντή, Νομικό Σύμβουλο, 
κ.ο.κ.). 

- Εκτέλεση & Παρακολούθηση Σύμβασης. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον 
Ανάδοχο Προμηθευτή, το Τμήμα Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση και 
την παρακολούθησή της. Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης, περιγράφονται στο 
υπογεγραμμένο συμβατικό κείμενο αυτής. Μία Σύμβαση μπορεί να εκτελείται με 
δύο (2) τρόπους: 

o Με την ανάθεση και την υπογραφή της, επέχοντας και θέση παραγγελίας. 
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση της άπαξ παραγγελίας, το Τμήμα 
Προμηθειών απλά φροντίζει να τηρηθούν οι όροι της Σύμβασης και να 
εκτελεστεί η Σύμβαση, η οποία επέχει και θέση παραγγελίας. Αυτό μπορεί 
να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε εγγράφως. 

o Με τμηματικές παραγγελίες, κατόπιν αποστολής σχετικού εγγράφου στον 
Προμηθευτή. Μόλις οριστικοποιηθεί η παραγγελία με τον Προμηθευτή, το 
Τμήμα Προμηθειών ενημερώνει τον Αιτούντα ή/και τον Παραλαβών της 
παραγγελίας. Στην περίπτωση τμηματικών παραγγελιών, το Τμήμα 
Προμηθειών θα πρέπει να ενημερώνεται για τις κατά περίπτωση ανάγκες 
από τους εξουσιοδοτημένους Αιτούντες.  

 
        Ειδικά, για τις Τμηματικές Παραγγελίες θα ακολουθεί η διαδικασία,     όπως αυτή       

αποτυπώνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των δομών, ως κατωτέρω: 
- Καταμέτρηση Αποθεμάτων Αποθήκης. Η καταμέτρηση γίνεται καθημερινά στην 

αρχή και στη λήξη της βάρδιας των Υπευθύνων καθημερινής διαχείρισης. 
- Προετοιμασία & Αποστολή Παραγγελίας. Η διαδικασία βασίζεται στο σύστημα 

ISΟ και χρησιμοποιείται το έντυπο παραγγελιών, το οποίο συμπληρώνεται από τις 
Υπεύθυνες καθημερινής διαχείρισης, ελέγχεται και υπογράφεται από τον/την 
Διευθυντή/ντρια της δομής, ο οποίος αποστέλλει την παραγγελία στο Τμήμα 
Προμηθειών, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει τον Προμηθευτή. Στην 
αποστολή της παραγγελίας από τους Υπευθύνους της δομής θα πρέπει να 
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συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία του ατόμου που θα παραλάβει, προς 
ενημέρωση του προμηθευτή. 

- Παραλαβή Παραγγελίας. Καταμέτρηση κατά την παραλαβή και αντιστοίχιση με ότι 
αναγράφεται στο τιμολόγιο από τον/την Υπεύθυνο/η καθημερινής διαχείρισης – 
μονογραφή πάνω στο τιμολόγιο ότι παρελήφθησαν. Επίσης συμπληρώνει το έντυπο 
Έκθεσης Παραλαβής. Σε περίπτωση απόκλισης από την παραγγελία πρέπει να γίνει 
άμεση επικοινωνία από τον Παραλαβών με το Τμήμα Προμηθειών. 

- Αποστολή Τιμολογίου. Κατόπιν της παραλαβής των υλικών, το Τιμολόγιο μαζί με 
την υπογεγραμμένη Έκθεση Παραλαβής θα αποστέλλονται άμεσα στα κεντρικά 
γραφεία υπ’ όψιν του Τμήματος Προμηθειών, το οποίο με τη σειρά του θα 
φροντίσει για την παράδοσή του στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, ώστε να 
εξοφληθεί ο Προμηθευτής, κατόπιν της έκδοσης των σχετικών εντολών πληρωμής, 
που εκδίδονται στα πλαίσια των έργων. 

 
Συνοψίζοντας, κι έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω, τα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται 
στο προς προμήθεια πρόγραμμα κατά την παραμετροποίησή του, το λογισμικό θα πρέπει 
να παρέχει κατ’ ελάχιστον και όχι περιοριστικά τις κατωτέρω δυνατότητες για την 
παρακολούθηση των συμβάσεων προμηθευτών κάθε έργου ξεχωριστά ή/και 
συγκεντρωτικά: 
 
 
2.6 Εμπορική Διαχείριση 
 
 Καταχώρηση στοιχείων σύμβασης προμηθευτή 
 Διαχείριση/ παρακολούθηση παραγγελιών – δελτίων αποστολής τιμολογίων 
 Εκτυπώσεις για αποστολή με email σε αρχείο 
 Θεωρημένες αποθήκες – πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι …. 
 Διαχείριση πολλαπλών χρηστών με δικαίωμα αποστολής παραγγελιών (τύπου 

διαχείρισης πωλητών) 
 Διαχείριση αξιογράφων 
 Ομαδικές καταστάσεις πελατών , προμηθευτών και ειδών 
 Διαχείριση χαρακτηριστικών ειδών 
 Διαχείριση εικόνας ανά είδος 
 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών 
 Παραγγελίες πελατών – προμηθευτών αποστολή με email 
 Παρακολούθηση υπολοίπων ανά προμηθευτή ή  και παραστατικό αγοράς 
  Ενημέρωση και καταχώρηση ειδών προμηθευτών από συμβάσεις και εκτύπωση 
 Σύνδεση με εργαλεία αναφορών 
 Διαχείριση γραφείου  
 Επικοινωνία μεταξύ χρηστών  
 Ομαδικές αποστολές προμηθευτών με email 
 Αποστολή Μηνυμάτων με sms εσωτερική οργάνωση   
 Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων (call center) 
 Διευθέτηση απαιτήσεων (ΚΥ) 
 Τήρηση ιστορικού για κάθε πελάτη (ωφελούμενοι ΚΥ) 
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 Αυτόματη διαδικασία   back up 

 
 
2.7 Αποθήκες διαχείριση 
 

 Αποθήκη – πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι – καταστάσεις αποθήκης θεωρημένες 
ή μη- διαχείριση ειδών  

 Εκτυπώσεις  ανά είδος /στατιστικά στοιχεία (είσοδος – έξοδος)  
 Διαχείριση ειδών αποθήκης σε παρτίδες απεριόριστων κωδικών ανά είδος / 

Παρακολούθηση ημερομηνίας παραλαβής , ημερομηνίας λήξης  / Παρακολούθηση 
εγγυήσεων με οριζόμενη ημερομηνία λήξης 

 Δυνατότητα αντιστοίχισης μεταξύ ομάδων κωδικών για χρήση εναλλακτικών 
κωδικών κατά την αναζήτηση σε όλες τις αποθήκες του φορέα 

 Δημιουργία γέφυρας μεταξύ ομάδας κωδικών και αντιστοίχιση 
 Μετάπτωση δεδομένων 
 Εκτυπώσεις 

 
2.8 Συνταγές Παραγωγής – Κοστολόγηση 
 

 Διαχείριση πρώτων υλών και προσδιορισμό αυτών 
 Δημιουργία συνταγολογίου (συνταγής) 
 Κοστολόγηση 
 Αποτελέσματα παραγωγής 
 Στατιστικά στοιχεία  
 Εκτυπώσεις 

 
 
2.9 Λοιπές Απαραίτητες Παράμετροι για τη Σύνταξη των Προτάσεων 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν επιπλέον υπόψη τους μερικές ακόμα 
παραμέτρους κατά την προετοιμασία της πρότασης/ προσφοράς τους. 
Οι χρήστες της προτεινόμενης εφαρμογής (προγράμματος) θα πρέπει να μπορούν να 
εργάζονται “on line” σε αυτήν ακόμα κι αν βρίσκονται σε διαφορετικό παράρτημα/δομή 
του φορέα. 
Θα πρέπει η εφαρμογή να παρέχει τη δυνατότητα για απεριόριστους χρήστες, με 
ταυτόχρονη πρόσβαση σε αυτήν τουλάχιστον 25 χρηστών. Η δυναμικότητα της 
ταυτόχρονης πρόσβασης των χρηστών δύναται να μεταβληθεί (είτε να αυξηθεί, είτε να 
μειωθεί) αναλόγως των αναγκών του έργου/ έργων που διαχειρίζεται ο φορέας. 
Οι ενδεικτικοί ελάχιστοι χρήστες που απαιτούνται είναι οι ακόλουθοι ανά Τμήμα/ Μονάδα 
του φορέα: 

1) Τμήμα Προσωπικού : Πέντε (5) χρήστες. Δύο (2) χρήστες που θα ασχολούνται με 
τις άδειες και τα προγράμματα εργασίας. Δύο (2) χρήστες που θα ασχολούνται με 
τις καρτέλες του προσωπικού και τις συμβάσεις αυτού. Ένας (1) χρήστης ως 
προϊστάμενος (supervisor) με πλήρη πρόσβαση. 
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2) Αποθήκη Δομής : έως δύο (2) χρήστες ανά αποθήκη. Ένας (1) χρήστης ως 
αποθηκάριος. Ένας (1) χρήστης ως προϊστάμενος (supervisor) με πλήρη πρόσβαση. 
Ειδικά για τις αποθήκες θα πρέπει να προβλέπεται και ένας (1) χρήστης, ως 
Υπεύθυνος Επιμελητείας του φορέα, ο οποίος θα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση 
σε όλες τις αποθήκες των δομών που διαχειρίζεται ο φορέας για έλεγχο αυτών. 

3) Τμήμα Προμηθειών : Πέντε (5) χρήστες. Δύο (2) χρήστες που θα ασχολούνται με 
την έκδοση και αποστολή παραγγελιών. Δύο (2) χρήστες που θα ασχολούνται με τις 
καταχωρήσεις συμβάσεων και λοιπών δεσμεύσεων, καθώς και τον έλεγχο των 
παραγγελιών και εν γένει των δεσμεύσεων που έχουν υλοποιηθεί. Ένας (1) χρήστης 
ως προϊστάμενος (supervisor) με πλήρη πρόσβαση. 

4) Οικονομική Παρακολούθηση Έργου : Έξι (6) χρήστες. Πέντε (5) χρήστες που θα 
ασχολούνται με την καταχώρηση παραστατικών κατόπιν των σχετικών ελέγχων, εκ 
των οποίων οι τρείς (3) χρήστες να είναι σε θέση να εκδίδουν και εντολές 
πληρωμής στα πλαίσια έκαστου έργου. Ένας (1) χρήστης ως προϊστάμενος 
(supervisor) με πλήρη πρόσβαση. 

5) Λογιστήριο : Πέντε (5) χρήστες. Τέσσερις (4) χρήστες που θα ασχολούνται με την 
καταχώρηση και τη χρέωση των δαπανών στη Γενική Λογιστική σύμφωνα με το 
Ε.Γ.Λ.Σ. (Ε.Λ.Π.), εκ των οποίων οι δύο (2) χρήστες να ετοιμάζουν τη μισθοδοσία 
(έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων). Ένας (1) χρήστης ως προϊστάμενος 
(supervisor) με πλήρη πρόσβαση. 

 
Η προμήθεια της εφαρμογή και η βασική παραμετροποίησή της θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
εντός του έτους, ήτοι έως τις 31/12/2018, ώστε η εφαρμογή να είναι λειτουργική κατά την 
έναρξη των εργασιών του έτους 2019. 
 
 
Πέραν των ανωτέρω ενδεικτικών προδιαγραφών, οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να 
συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους τα ακόλουθα: 
 Αναλυτική περιγραφή της εφαρμογής/ προγράμματος που προτείνουν, με αναφορά σε 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περιγραφεί η ασφάλεια που 
παρέχει η προτεινόμενη εφαρμογή/ πρόγραμμα που προτείνει ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος σε πιθανό εισβολέα. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης του έργου (Φάσεις Έργου). 
 Παραμετροποίηση του προγράμματος/ λογισμικού, ώστε να είναι εναρμονισμένο με 

τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρείας, καθώς και με τις κατά περίπτωση 
απαιτήσεις των χρηματοδοτών. 

 Μετάπτωση δεδομένων, τόσο από αρχεία τύπου excel, όσο και του προηγούμενου 
λογιστικού προγράμματος που χρησιμοποιεί η εταιρεία.  

 Τεχνική Υποστήριξη για ένα έτος (1), η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή που 
θα προτείνουν για την εφαρμογή δεδομένου ότι θα χρειαστεί χρόνος για την 
παραμετροποίηση και την οριστική παράδοση του λογισμικού προς χρήση. 

 Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης. 
 Στην προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να αναγραφεί και το κόστος τριών (3) 

ετών συντήρησης μετά την πρώτη δωρεάν χρονιά. 
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 Εκπαίδευση Χρηστών. Θα πρέπει να παρατεθεί αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε ώρες 
και ημέρες.  

 Παροχή εγχειριδίων λειτουργίας και οδηγίες χρήσης της προτεινόμενης εφαρμογής/ 
προγράμματος. 

 
 
 
 
 
3. Απόρριψη Προσφορών 

 
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία από τις 
κάτωθι περιπτώσεις, επιφυλασσόμενων άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στην 
παρούσα: 

 
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας. 
2. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 
3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης 
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης 
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και η καθαρή 

αξία. 
 
 

4. Δικαίωμα Ματαίωσης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 
1. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
2. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης 
 

 
 
 
 
 

 
5. Λοιποί Όροι & Πληροφορίες Διαγωνισμού 
 
 
5.1 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ολόκληρη ή μέρος της 

υποβληθείσας προσφοράς κάθε υποψηφίου. 
 
5.2 Χειρόγραφες ή ημιτελείς προσφορές, καθώς και προσφορές που δεν συμμορφώνονται με 

τους όρους του παρόντος διαγωνισμού θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
5.3 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των Προσφορών, ενημερώνοντας εγγράφως όλους τους υποψήφιους αναδόχους, και σε 
κάθε περίπτωση με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ στη 

mailto:nostos@ath.forthnet.gr
http://www.nostos.org.gr/


 

ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος  
Νοταρά 45 & Μετσόβου 30, Αθήνα 106 83  
Τηλ 2105231966Fax: 210 52 21 950 
Email: nostos@ath.forthnet.grWebsite: www.nostos.org.gr 

 

13 
Παράρτημα I : Όροι Αναφοράς / Όροι Συμμετοχής  
 

διεύθυνση : www.nostos.org.gr. Η παράταση της προθεσμίας μπορεί να συνοδεύει 
τροποποίηση εγγράφων της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα προετοιμαστούν από την 
ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ με δική της πρωτοβουλία ή σε απάντηση διευκρινήσεων που 
ζητήθηκαν από υποψήφιο ανάδοχο. 

 
5.4 Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ δεν δεσμεύεται απέναντι σε κανέναν υποψήφιο συμμετέχοντα 

για την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας σε όποιον 
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει στον υποψήφιο του 
οποίου η προσφορά ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του έργου, καθώς και στις 
αρχές της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

 
5.5 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει 

από το Δ.Σ. της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει 
μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν 
γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους υποψηφίους 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

 
5.6 Σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές θα γίνονται μετά την διαβεβαίωση, από το/τα αρμόδιο/α 

για την παραλαβή πρόσωπο/α, ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του παρόντος και κατ’ επέκταση της συναφθείσας σύμβασης 

 
 
 
6. Κατάρτιση και Υπογραφή Συμβάσης Παροχής Υπηρεσίας 

 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση παροχής της 
υπηρεσίας σύμφωνα και με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης η οποία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.  

 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
παροχή της υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την Προσφορά και την Πρόσκληση και κατισχύει αυτών πλην 
καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και 
λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν 
υποβολή  σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική 
γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση και την Προσφορά του 
Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόμενο της παρούσας ούτε των Γενικών Όρων Σύμβασης της ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ. Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. 
Το σύνολο των εγγράφων  που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του 
Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Μετά την ενημέρωση του Ανάδοχου, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 εργάσιμων ημερών 
(συμπεριλαμβανομένων των διαπραγματεύσεων) ολοκληρώνεται η σύνταξη του εγγράφου της 
Σύμβασης και από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται εντός 2 ημερών να παραδώσει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση. Στην περίπτωση που 
ο ανάδοχος δεν υπογράψει τη Σύμβαση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η ΕΚΠΟΣΠΟ 
ΝΟΣΤΟΣ δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να αναζητήσει την αποκατάσταση 
κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας. 
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7. Γενική Επιφύλαξη 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση 
της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη 
διαδικασία του διαγωνισμού και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για τους 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα. 
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