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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Υπηρεσίες
υλοποίησης παροχής “ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ”».

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17
Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον
προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την
ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα επιχειρησιακά
προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον
αφορά το υπόδειγμα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2340/2015 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για την τροποποίηση
της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα
κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
8. Την με αρ. C(2014) 3542_final/23-05-2014 απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την εκτελεστική απόφαση
C(2014)6582 − 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της (Κωδικός CCI 2014GR16M8PA001).
9. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
(ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).
10. Το Π.Δ. 28/2015 “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία” (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015).
11. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
12. Την Απόφαση Αρ. 57654 “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης” Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017).
13. Το Α.24 του Ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου
στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με το Α.32 του
Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), συμπληρώθηκε με το Α.59,
παρ. 17 του Ν. 4314/2014 «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» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ισχύει.
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14. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
15. Το Α.39 του Ν. 4578/2018 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
200/Α/03-12-2018).
16. Το Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 33864 ΕΞ 2020 Απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5386/Β/07-12-2020).
17. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας ’’Κοινωνία της Πληροφορίας
Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 13845 ΕΞ 2021 Απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της
Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/221-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε.», με κατάργηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21588/04-11-2011 (Β’
2541) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’
2532) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της Ανώνυμης
Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» (Β’ 164)» (ΦΕΚ 2060/Β/19-05-2021).
18. Την υπ’ αρ. 13216 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
146/25.07.2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 474), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 90/13.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 60) και
32273/16.11.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 977) όμοιες.» (ΦΕΚ 376/ΥΟΔΔ/14-05-2021).
19. Την από 20-03-2020 ΠΝΠ με υπ’ αρ. ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020 ως παρατάθηκε και ισχύει.
20. Το Ν. 4537/2018 με θέμα: « Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις».
21. Το Ν.4446/2016 με θέμα: «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»
22. To N 4170/2013 (Α’ 163) ως ισχύει.
23. Το άρθρο 3 του ν. 4182/2013 ( Α΄ 185) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
24. Η από 02.07.2021, Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και της ΚΤΠ Μ.Α.Ε., με την οποία ορίζεται η ΚΤΠ Μ.Α.Ε. Δικαιούχος για την
εκτέλεση του έργου: «Πρόγραμμα Παροχής Κάρτας Νέων για τον Τουρισμό και το Πολιτισμό».
25. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 688/30-07-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα
Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
26. Την από 05-07-2021 (με Α/Α 338827) Εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων της
Γενικής Διεύθυνσης Έργων
27. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 788/2.07.2021 Συνεδρίασή (Θέμα 3.2).
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Αποφασίζουμε
1.
Tην έγκριση του συνημμένου Τεύχους Πρόσκλησης για σύναψη σύμβασης Δωρεάς για το
έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής Κάρτας νέων για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό».
2.
Την αποστολή του Τεύχους Πρόσκλησης προς κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος είναι σε
θέση να παράσχει εν συνόλω τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του
συνημμένου τεύχους.
3.
Τη δημοσίευση της συνημμένης πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 08η/07/2021 και ώρα 15:00μμ.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:
- Τεύχος Διακήρυξης
Κοινοποίηση:
-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης/ Γραφείο κ. Υπουργού Επικρατείας
Εσωτερική Διανομή:
- Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2021

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής
ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Κοινωνίας της Πληροφορίας M.Α.Ε
Έχοντας υπόψη ότι:
1.1.

1.2.
1.3.

Υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση και
ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μετά τη συνεχιζόμενη εμφάνιση
των μεταλλάξεων του κορωνοϊού, ιδίως δε της επικίνδυνης μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ που
μεταδίδεται με πολύ ταχείς ρυθμούς σύμφωνα με το ECDC και πλήττει ιδιαίτερα νέους
και ανεμβολίαστους, και την προσπάθεια αποφυγής επιστροφής σε λοκντάουν και
εμφάνισης τέταρτου επικίνδυνου κύματος, και την επιτάχυνση του προγράμματος
του εμβολιασμού ώστε να επιτευχθεί το δυνατό μεγαλύτερο τείχος ανοσίας στην
Κοινότητα για την προάσπιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της εθνικής
οικονομίας.
Έχουν επέλθει τροποποιήσεις στο εμβολιαστικό πρόγραμμα και ειδικά με την ένταξη
στο πρόγραμμα και των ηλικιών από 18 έως 29 ετών.
Έχει ανακοινωθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη η επείγουσα αναγκαιότητα για
την παροχή διευκολύνσεων και κινήτρων προς την ηλικιακή ομάδα 18 έως 25 ετών,
και ειδικότερα όσων έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε
περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, προκειμένου να
εμβολιαστεί το ταχύτερο δυνατό και ει δυνατόν εντός της θερινής περιόδου η εν λόγω
ηλιακή ομάδα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19 και να διευκολυνθεί με ασφάλεια η κινητικότητα τους και
επίκειται η άμεση ψήφιση των σχετικών διατάξεων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο
Προσκαλεί

Κάθε Οικονομικό Φορέα (όπως ειδικότερα ορίζεται παρακάτω ως Πάροχος Υλοποίησης) ο οποίος
είναι σε θέση να παράσχει εν συνόλω τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσης, να υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τις συνημμένες απαιτήσεις και τεχνικές
Προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής ΚΑΡΤΑΣ
ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».
Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας M.Α.Ε.
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εταιρεία του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και είναι Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης.
Φορέας Υλοποίησης
Φορέας Υλοποίησης είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας M.Α.Ε.
Πάροχος Υλοποίησης
Η πρόσκληση απευθύνεται σε αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, που πληρούν
τις προβλέψεις της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πληρωμές 2015/ 2366 και του
αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν. 4537/2018 και οι οποίοι αποτελούν
εκδότες χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική τους
άδεια. Επιπρόσθετα, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών που μπορούν να συμμετέχουν, οφείλουν
να πληρούν το σύνολο των υποχρεώσεων του Ν.4446/2016, και τα οποία πληρούν τις
υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στο «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και
Λογαριασμών Πληρωμών» (Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.) του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και
περιλαμβάνονται στο σχετικό μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του Covid-19, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση των νέων 18-25 ετών που
προχωρούν σε εμβολιασμό, με σκοπό τη περαιτέρω διευκόλυνση της κινητικότητάς τους,
ιδιαίτερα μετά την πολύμηνη καραντίνα. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση ορίζει ως δικαιούχους της
πρωτοβουλίας της νέους, 18-25 ετών, οι οποίοι θα έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον την α’
φάση του εμβολιασμού και προτίθεται να διαθέσει ανά δικαιούχο μια ψηφιακή, άυλη χρεωστική
κάρτα, με διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο αξίας €150 ευρώ. Η εν λόγω ενίσχυση θα μπορεί να
καταναλωθεί από τους δικαιούχους σε επιλεγμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που παρέχουν
υπηρεσίες και προϊόντα που ενισχύουν την ‘κινητικότητα’ των νέων, όπως ενδεικτικά ταξίδια,
συναυλίες, θεάματα, κλπ.
Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Κυβέρνηση αποσκοπεί στην:
 Ενίσχυση της ασφαλούς κινητικότητας των νέων
 Ενίσχυση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 και
της υγείας των πολιτών
 Eνίσχυση κρίσιμων τομέων της οικονομίας που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία
 Eξοικείωση του νεότερου πληθυσμού με ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμών, με χρήση
δικής τους ψηφιακής κάρτας πληρωμών, για την εγκαθίδρυση υγειούς καταναλωτικής και
φορολογικής συμπεριφοράς.
Οι δικαιούχοι της δράσης καθορίζονται από την Κυβέρνηση, και περιλαμβάνουν νέους 18-25
ετών (940.000 δικαιούχοι) βάσει της χρονολογίας γέννησης.
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Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι
αδειοδοτημένος βάσει των προβλέψεων της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
πληρωμές 2015/ 2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν.
4537/2018 και επιπλέον θα πρέπει να είναι εκδότης χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών
σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια. Ο Πάροχος, χωρίς να συνάπτει πελατειακή
σχέση με έκαστο Δικαιούχο, θα εκδίδει και διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη
ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη
διάθεση της ενίσχυσης €150 ευρώ των Δικαιούχων, η οποία θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού MCC), όπως θα καθοριστούν. Το
ανωτέρω ποσό των 150 ευρώ δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει
ανάληψη αυτού, και επίσης στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν θα μπορεί να πιστωθεί
άλλο χρηματικό ποσό. Ο Πάροχος θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές
κάρτες εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους
επιβεβαιωμένους Δικαιούχους όπως θα αποστέλλονται από τον Φορέα, και θα διαθέτει εφαρμογή
Web καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα για την
ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Ο Πάροχος οφείλει να
εξασφαλίζει ότι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδει, αξιοποιείται υποχρεωτικά μέσω
των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών πορτοφολιών
ApplePay και GooglePay κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα -μέσω των ήδη υφιστάμενων
τερματικών αποδοχής καρτών (POS)- ενώ η χρήση της σε ηλεκτρονικές αγορές γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής ταυτοποίησης SCA/PSD2. Ο Πάροχος, με την
ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας στις 31/12/2021, οφείλει να καταργήσει όλες τις διανεμηθείσες
κάρτες, και μετά από εκκαθάριση, να επιστρέψει στον Φορέα τυχόν αδιάθετα ποσά από τις
καταργηθείσες άυλες ψηφιακές κάρτες των Δικαιούχων, καθώς και τυχόν αδιάθετο ποσό που
έλαβε από τον Φορέα για τον ανωτέρω λόγο. .
Άρθρο 2 Χρονική Διάρκεια
Με δεδομένη την ανάγκη για άμεση ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, ο αποδεκτός χρόνος της
υλοποίησης και των δοκιμών του Παρόχου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες μέρες με
στόχο να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Ιουλίου 2021.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης δωρεάς, που θα υπογραφεί, άρχεται από την ημέρα
υπογραφής της και λήγει στις 31.12.2021 ή σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης και της επιστροφής τυχόν αδιάθετων ποσών από τον Πάροχο στον Φορέα
Άρθρο 3 Κατάταξη σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου (CPV)
για τις Δημόσιες Συμβάσεις: CPV: «66000000-0 : Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές
υπηρεσίες»
Άρθρο 4 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παροχή της ως άνω υπηρεσίας θα διατεθεί στον Φορέα Υλοποίησης χωρίς κόστος ανάπτυξης,
με τη μορφή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 ( Α΄ 185). Ο Φορέας
Υλοποίησης θα αναλάβει τη διαχείριση της σχετικής διαδικασίας.
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Άρθρο 5 Υποβολή πρότασης
Η πρόταση δωρεάς υποβάλλεται ενιαία και μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών,
άλλως απορρίπτεται
Άρθρο 6 Ισχύς Προτάσεων
Οι προτάσεις ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για διάστημα 1
μηνός από την επόμενη της αποστολής της παρούσας πρόσκλησης .
Άρθρο 7 Τόπος - Χρόνος υποβολής προσφορών
Η διαδικασία επιλογής του οικονομικού φορέα θα διενεργηθεί εκτός της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), στα γραφεία της
Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε, επί της Χανδρή 3 και Κύπρου 18346, Μοσχάτο.
Η πρόταση του ενδιαφερόμενου Παρόχου πρέπει να υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
και να αναγράφει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:
«Πρόταση για την με αριθ. πρωτ. ………………….πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
«Υπηρεσίες υλοποίησης παροχής ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».
Φορέας Διενέργειας: Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε
Διεύθυνση: Χανδρή 3 και Κύπρου 18346, Μοσχάτο
Στοιχεία Αποστολέα (προσφέροντος οικονομικού φορέα):
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………………
Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………….
Αριθμός τηλεφώνου:………………………………………………
Email:……………………………….…….………….
Ο ανωτέρω σφραγισμένος φάκελος προσκομίζεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε στο
Πρωτόκολλο, επί της Χανδρή 3 & Κύπρου, Αθήνα 18346 κατά τις ώρες: 7:00 - 15:00.
Καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προτάσεων ορίζεται η την 8η/07/2021 και
ώρα 15:00.
Με την υποβολή προσφοράς, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του
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

8

ΑΔΑ: 6ΩΖΞ469Η4Σ-4Σ0

21PROC008863853 2021-07-05

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική)  Τηλ.: 213 1300 700  Fax: 213 1300 800-1
http://www.ktpae.gr  e-mail: info@ktpae.gr

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Γλώσσα
Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 8 Περιεχόμενα Πρότασης

Ο φάκελος πρότασης αποτελείται από τους εξής 3 υποφακέλους:
(Α) Ένας Υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής».
(Β) Ένας Υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά».

Αναλυτικότερα, ο Υποφάκελος (Α) «Δικαιολογητικά συμμετοχής» θα περιλαμβάνει
τα παρακάτω:
Ι. Δικαιολογητικά σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης:
Υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του
νομίμου εκπροσώπου και τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα:
1. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ή Ανακοίνωση δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ του πρακτικού ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στη διαδικασία, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και
εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου)
για υπογραφή και υποβολή της πρότασης σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο
νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.
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(Β) Ο Υποφάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει την περιγραφή των εξειδικευμένων
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας
και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για δωρεάν παροχή της περιγραφόμενης στην παρούσα
υπηρεσίας προς το Ελληνικό Δημόσιο/ Φορέα.
Άρθρο 9 Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ο 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:
9.1 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 απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 5ης
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
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
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και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE 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 (EE 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
τελεσίδικη 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.
9.2 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
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
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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. 9.2 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,
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους

9.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία ο 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.
(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,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, 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 αποδεικτικά της παρούσας.
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(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.
9.4 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 .
9.5 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 9.2 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 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.
9.6 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.
9.7 Εάν στον οικονομικό φορέα έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
9.8. Σε κάθε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά με οικονομικό
αντικείμενο.
Άρθρο 10 Διαδικασία επιλογής / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης
Για τη διαδικασία της επιλογής και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της
τεχνικής προσφοράς προσφοράς θα συνταχθεί ενιαίο Πρακτικό ως εξής:
Α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης) αποσφραγίζει τον ενιαίο Φάκελο
προσφοράς (όλους τους υποφακέλους) και καταχωρεί την προσφορά, τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο πρακτικό.
Β) Στη συνέχεια, και εφόσον κρίθηκαν πλήρη τα δικαιολογητικά συμμετοχής, προβαίνει στην
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
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παρούσας και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση Δωρεάς καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων των
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών και καταχωρείται
στο πρακτικό το αποτέλεσμα.
Γ) Στη συνέχεια, και εφόσον η τεχνική προσφορά/ες κρίθηκε/αν ως τεχνικά αποδεκτή/ες, το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο τη σύνταξη του ενιαίου πρακτικού με το οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη της προσφοράς/ων, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
επιλογής, και την κατακύρωση της διαδικασίας κοινοποιώντας το στην αναθέτουσα αρχή.
Στην περίπτωση ισάξιων προσφορών η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει την
κατακύρωση σε περισσότερους του ενός παρόχους είτε να επιλέξει έναν Πάροχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισάξιες προσφορές. Σε αυτή την περίπτωση η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Δ) Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση κατακύρωσης , με την οποία
εγκρίνεται το ενιαίο πρακτικό της Επιτροπής και επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των
ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά». Η ανωτέρω απόφαση
της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον Πάροχο/ους, μαζί με αντίγραφο
του ενιαίου Πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω
σταδίων .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους Παρόχους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός διαστήματος 2 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης χωρίς την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, εφόσον τα δικαιολογητικά του
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 11 Παρακολούθηση εκτέλεσης Σύμβασης και Παραλαβές
Η παρακολούθηση της Σύμβασης θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σταύρος Ασθενίδης
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Συνημμένα:
-

Παράρτημα Ι Φυσικό Αντικείμενο

Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Γενική Διεύθυνση Έργων
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
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Παράρτημα Ι ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Αντικείμενο του Έργου
1.1

Περιγραφή

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να είναι
αδειοδοτημένος βάσει των προβλέψεων της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
πληρωμές 2015/ 2366 και του αντίστοιχου ελληνικού πλαισίου που καθορίζεται με τον Ν.
4537/2018 και επιπλέον θα πρέπει να είναι εκδότης χρεωστικών καρτών 4-μερών διεθνών
σχημάτων εγνωσμένου κύρους, με δική του άδεια. Ο Πάροχος, χωρίς να συνάπτει πελατειακή
σχέση με έκαστο Δικαιούχο, θα εκδίδει και διανέμει αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, άυλη
ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα αξιοποιείται ως το αποκλειστικό μέσο πληρωμής για τη
διάθεση της ενίσχυσης €150 ευρώ των Δικαιούχων, η οποία θα καταναλώνεται αποκλειστικά σε
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων (βάσει κωδικού MCC) όπως θα καθοριστούν. Το
ανωτέρω ποσό των 150 ευρώ δεν θα μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει
ανάληψη αυτού, και επίσης στην άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα δεν θα μπορεί να πιστωθεί
άλλο χρηματικό ποσό. Ο Πάροχος θα διανέμει ηλεκτρονικά τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές
κάρτες εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου με τους
επιβεβαιωμένους Δικαιούχους όπως θα αποστέλλονται από τον Φορέα, και θα διαθέτει εφαρμογή
Web καθώς και εφαρμογές για συσκευές iOS και Android στην ελληνική γλώσσα για την
ενεργοποίηση και διαχείριση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Ο Πάροχος οφείλει να
εξασφαλίζει ότι η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα που εκδίδει, αξιοποιείται υποχρεωτικά μέσω
των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια ψηφιακών πορτοφολιών
ApplePay και GooglePay κατά τις αγορές σε φυσικά καταστήματα -μέσω των ήδη υφιστάμενων
τερματικών αποδοχής καρτών (POS)- ενώ η χρήση της σε ηλεκτρονικές αγορές γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής ταυτοποίησης SCA/PSD2. Ο Πάροχος, με την
ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας στις 31/12/2021, οφείλει να καταργήσει όλες τις διανεμηθείσες
κάρτες, και μετά από εκκαθάριση, να επιστρέψει στον Φορέα τυχόν αδιάθετα ποσά από τις
καταργηθείσες άυλες ψηφιακές κάρτες των Δικαιούχων, καθώς και τυχόν αδιάθετο ποσό που
έλαβε από τον Φορέα για τον ανωτέρω λόγο.
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή ανά αντικείμενο παρέμβασης :
Φάση 1: Υλοποίηση και δοκιμές
Στο πλαίσιο της Φάση 1 ο Πάροχος θα παρέχει τα απαραίτητα μέσα και υποδομές για την
έγκαιρη παράδοση του έργου. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Φάσης 1 ο Πάροχος οφείλει
να διασφαλίσει με ίδια μέσα:
-

Την ανάλυση και το σχεδιασμό της λύσης

-

Τον προγραμματισμό των απαραίτητων τεχνικών εργασιών και δοκιμών

-

Την υλοποίηση της λύσης ώστε να καλύπτει όλες τις συμφωνημένες προδιαγραφές

-

Τις απαραίτητες τεχνικές δοκιμές σε δοκιμαστικό και παραγωγικό περιβάλλον
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Ο Πάροχος οφείλει να συμβάλλει στην επίλυση πιθανών προβλημάτων που θα αναδειχθούν
τόσο κατά τη διάρκεια των δοκιμών όσο και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο της Φάσης, ο Πάροχος οφείλει να υλοποιήσει πιθανές τροποποιήσεις,
παραμετροποιήσεις ή/και προσθήκες στη λειτουργικότητα των εφαρμογών καθώς και οι
απαραίτητες δοκιμές αυτών ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Προγράμματος.
Παραδοτέο Π. Ε.1.1: Σχέδιο υλοποίησης -Αποτελέσματα δομικών
Φάση 2 Υπηρεσίες διάθεσης καρτών
Στο πλαίσιο της Φάσης 2, ο Πάροχος θα εξασφαλίζει την εύρυθμη καθημερινή λειτουργικότητα
του Προγράμματος βάσει των προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Φάσης 2 ο
Πάροχος, θα διασφαλίζει με ίδια μέσα:
-

Ορθή λήψη και επεξεργασία του αρχείου με τα στοιχεία των Δικαιούχων

-

Την έκδοση και ηλεκτρονική διανομή των άυλων ψηφιακών καρτών στους Δικαιούχους

-

Την πραγματοποίηση των απαραίτητων χρεοπιστώσεων

-

Την ορθή λειτουργία των εφαρμογών σε περιβάλλον Web και κινητών

Την ολοκλήρωση των κύκλων πληρωμών μέσω των καρτών διαμέσω του αντιστοίχου
σχήματος
-

Την ασφάλεια των συναλλαγών με βάση τα διεθνή πρότυπα

Παραδοτέο Π. Ε.2.1: Πρόγραμμα σε λειτουργία & Μηνιαίες αναφορές διανομής καρτών στους
δικαιούχους
Φάση 3: Διοίκηση & Διακυβέρνηση Έργου
Για την υποστήριξη του Προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη διακυβέρνηση
και Διοίκηση του έργου. Στο πλαίσιο του έργου ο Πάροχος θα σχεδιάσει το συνολικό πλαίσιο
Διοίκησης και Διακυβέρνησης του έργου το οποίο θα περιλαμβάνει κατάλληλο καταμερισμό
εργασιών με μηχανισμό καταγραφής των θεμάτων προς επίλυση, καταγραφή όλων των
εργασιών και θεμάτων για την επαρκή παρακολούθηση τους και την ενημέρωση των αρμόδιων
τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης. Ο Πάροχος θα είναι υπεύθυνος τόσο για τον σχεδιασμό όσο και
για την υποστήριξη διαχείρισης του έργου καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου απαιτείται από τον Πάροχο:
- η κατανόηση εις βάθος όλων των εργασιών που είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν για
την ολοκλήρωση του.
- ο επιμερισμός του έργου σε επιμέρους πακέτα εργασιών με λεπτομερείς ροές για την
ολοκλήρωση του συνόλου του έργου ανά κατηγορία και χρονοαπρογραμματισμό ολοκλήρωσης - η παρακολούθηση όλων των παραπάνω κατά το στάδιο εκτέλεσης και η καταγραφή θεμάτων
προς συζήτηση και επίλυση.
- η ενημέρωση υπευθύνων και της οργανωτικής επιτροπής για την πρόοδο του έργου.

17

ΑΔΑ: 6ΩΖΞ469Η4Σ-4Σ0

21PROC008863853 2021-07-05

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική)  Τηλ.: 213 1300 700  Fax: 213 1300 800-1
http://www.ktpae.gr  e-mail: info@ktpae.gr

Παραδοτέο ΠΕ.3.1: Μηνιαία reports προόδου του έργου, στα οποία θα αποτυπώνονται και τυχόν
θέματα που ανέκυψαν και επιλύθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.

1.2 Απαιτούμενη Ελάχιστη Λειτουργικότητα
 Η διάθεση της ενίσχυσης σε κάθε δικαιούχο γίνεται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής
κάρτας πληρωμών, ώστε να εξασφαλίζεται η χρήσης της σε όλες τις προβλεπόμενες
κατηγορίες επιχειρήσεων. Η άυλη ψηφιακή κάρτα πληρωμών θα πρέπει να έχει την ίδια
λειτουργικότητα με οποιαδήποτε άλλη φυσική (πλαστική) χρεωστική κάρτα, χωρίς τους
περιορισμούς των ανώνυμων προπληρωμένων καρτών που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό
πλαίσιο.


Η χρεωστική κάρτα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή
(virtual) εξασφαλίζοντας την άμεση έκδοση και διανομή στους δικαιούχους.



Η ψηφιακή άυλη χρεωστική κάρτα θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) όσο και σε φυσικά καταστήματα, με
χρήση των ήδη διαθέσιμων τερματικών αποδοχής καρτών (POS).



Η άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε συσκευές κινητών
τηλεφώνων (smartphones) είτε σε λειτουργικό iOS είτε σε Android που υποστηρίζουν
NFC με χρήση των αντίστοιχων διεθνώς πιστοποιημένων ως προς την ασφάλεια
ψηφιακών πορτοφολιών ApplePay (για συσκευές iOS) και GooglePay (για συσκευές
Android), με σκοπό την χρήση τόσο σε POS (ανέπαφες συναλλαγές) όσο και σε
ηλεκτρονικά καταστήματα.



H άυλη ψηφιακή κάρτα θα αποτυπώνει λογότυπα και κείμενο που θα συμφωνηθεί με τον
Φορέα, σε πλήρη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των σχημάτων καρτών.



H άυλη ψηφιακή κάρτα θα πρέπει να πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές αυστηρής
ταυτοποίησης (SCA/PSD2) κατά την πραγματοποίηση αγορών, με χρήση PIN στις
πληρωμές σε φυσικά καταστήματα και 3DSv2 κατά τις πληρωμές σε ηλεκτρονικά
καταστήματα.



Ο Φορέας θα υποδέχεται με ίδια ηλεκτρονικά μέσα (microsite) αιτήσεις των υποψηφίων
δικαιούχων και κατόπιν ελέγχου και επιβεβαίωσης της α’ φάσης του εμβολιασμού τους,
θα αποστέλλει ημερησίως με ηλεκτρονικό αρχείο στον Πάροχο, κατάλογο αποκλειστικά
και μόνο τα ελάχιστα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (Όνομα, Επώνυμο, email,
κινητό τηλέφωνο).
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Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση και χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας
του εκάστοτε δικαιούχου, είναι ότι δεν απαιτείται υπάρχουσα πελατειακή σχέση,
ούτε δημιουργείται νέα πελατειακή σχέση ( «κωδικός πελάτη») μεταξύ
Παρόχου και δικαιούχου.



Για την ενεργοποίηση της άυλης χρεωστικής κάρτας του εκάστοτε δικαιούχου η
διαδικασία οφείλει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική, και απαγορεύεται ρητά η
οποιαδήποτε απαίτηση για φυσική παρουσία του σε υποκαταστήματα του Παρόχου.



Κατόπιν, ο Πάροχος έχοντας λάβει ημερησίως τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων
οφείλει να ενεργοποιεί τις αντίστοιχες άυλες ψηφιακές κάρτες με την ενίσχυση αξίας
€150 ευρώ εντός μιας εργάσιμης ημέρας, και να ενημερώνει σχετικά τον δικαιούχο
με χρήση SMS και email στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν κοινοποιηθεί.



Ο Πάροχος οφείλει να παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία
της άυλης χρεωστικής κάρτας, στο διαθέσιμο υπόλοιπο και στις κινήσεις της κάρτας,
τόσο μέσω εφαρμογής web όσο και μέσω εφαρμογής για iOS και Android, στην ελληνική
γλώσσα.



Η αξιοποίηση της ενίσχυσης θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση της άυλης
ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.



Η χρήση της ενίσχυσης θα γίνεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένες κατηγορίες
επιχειρήσεων (MCCs) της ελληνικής επικράτειας, όπως θα τις καθορίσει ο Φορέας πριν
την έναρξη της πρωτοβουλίας.



Κατά τη χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας, ο δικαιούχος θα πρέπει να λαμβάνει άμεσα
ειδοποίηση για την επιτυχία κάθε συναλλαγής.



Το σύνολο των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών θα πρέπει να εκδίδεται υπό
συγκεκριμένη αριθμοσειρά BIN (BIN range) ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή της και
από τρίτες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνδράμουν με πρόσθετες παροχές.



Η πρωτοβουλία ολοκληρώνεται στις 31.12.2021 και τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των
δικαιούχων επιστρέφουν στον Φορέα. Ομοίως, το σύνολο των χρεωστικών καρτών
απενεργοποιείται με τη λήξη της πρωτοβουλίας.



Ο Πάροχος υποχρεωτικώς θα πρέπει να διαθέτει σε πραγματικό χρόνο ανώνυμα,
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία εξέλιξης της πρωτοβουλίας (π.χ. ποσοστό χρήσης
ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχειρήσεων, συνολική αξία συναλλαγών, κλπ.), και να τα
διαθέτει με ανοικτό τρόπο σε κυβερνητικές ιστοσελίδες που θα υποδείξει ο Φορέας.
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Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό ή να γίνει
ανάληψη αυτού.



Δεν είναι εφικτή η πίστωση της συγκεκριμένης άυλης χρεωστικής κάρτας με άλλο
χρηματικό ποσό από άλλη αιτία.

Επισημαίνεται ότι επιχειρήσεις στις οποίες θα δύναται να καταναλωθεί η ενίσχυση, θα
λαμβάνουν τις πληρωμές τους μέσω των ήδη υφιστάμενων τερματικών αποδοχής καρτών και
των υφιστάμενων διαδικασιών ηλεκτρονικών συναλλαγών, ακολουθώντας τον ήδη διαθέσιμο
μηχανισμό εκκαθάρισης καρτών πληρωμών, όπως κάνουν ήδη και για όλες τις λοιπές κάρτες
πληρωμών που αποδέχονται. Η διαδικασία είσπραξης θα είναι αυτόματη και δεν θα
διαφοροποιείται από την καθημερινή πρακτική που ακολουθούν σήμερα οι επιχειρήσεις,
συνεπώς δεν υφίσταται οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του κύκλου κάθε
συναλλαγής, ενώ δεν απαιτείται καμία επιπρόσθετη ενέργεια από μέρους τους για τη
συμμετοχή.
1.3 Απαιτήσεις Ασφαλείας
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου απαιτείται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για το
έργο, λαμβάνοντας υπόψη του:
 Το Θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, Το ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) «Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού
ΕΕ2016/679 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»,
Προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 3471/2006)
 τους κατά περίπτωση απαραίτητους μηχανισμούς ασφάλειας
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Πάροχος θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της
διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών
που διακινούνται εντός του Συστήματος, αναζητώντας και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και
συστηματικό τρόπο - τα τεχνικά μέτρα και τις οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι
αναγκαίες για την επαρκή ασφάλεια των συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών, στο
βαθμό που αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από πλευράς του στο πλαίσιο του παρόντος έργου.
Εμπιστευτικότητα
Ένας σημαντικός όγκος δεδομένων του συστήματος είναι απόρρητα και επομένως θα πρέπει να
είναι διαθέσιμα μόνο στους χρήστες που είναι εξουσιοδοτημένοι για την προσπέλασή τους.
Ουσιαστικά τα δεδομένα κάθε χρήστη θα είναι απόρρητα και θα διαχειρίζονται μόνο από
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εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα
ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής δεδομένων.
Ακεραιότητα
Τα δεδομένα δεν πρέπει να αλλοιώνονται. Για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των να
παρέχονται κατάλληλοι μηχανισμοί διαφύλαξης της ακεραιότητας (integrity) και συνέπειάς τους
(consistency) που θα αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων.
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2.

Χρονοδιάγραμμα Φάσεων -Παραδοτέα

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης για ίσο χρόνο σε περίπτωση
άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα παραδοτέα του έργου ανά φάση υλοποίησης και ο χρόνος παράδοσης
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.
Φάση /Πακέτο Εργασίας
Φάση 1 Υλοποίηση και δοκιμές
Παραδοτέο ΠΕ1.1
Φάση 2 Υπηρεσίες διάθεσης καρτών
Παραδοτέο ΠΕ2.1
Φάση 3: Διακυβέρνηση του Έργου
Παραδοτέο ΠΕ3.1

Days 110

M1

M2

M3

M4

M5

M6

