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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:

Απευθείας ανάθεση για το έργο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
Αναλύσεων Δεδομένων στην ομάδα διαχείρισης PLFs για την Πανδημία Covid19».

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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων

6.

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.

7.

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).

8.

Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

9.

Τον N. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 143/A/28-06-2014), εκτός των
παρ. 1 έως 5 του Α. 132 και των Α. 133 και Α. 134.

10. Τον N. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων
λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων.” (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003).
11. Την με αρ. C(2014) 7801_final/29-10-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση
ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα.
12. Τον 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), εκτός της παρ. 10 του Α.28, της παρ. 6 του Α.48 και της
παρ. 5 του Α.70 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
13. Την Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης
“Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης
με
τίτλο
«Τροποποίηση
και
αντικατάσταση
της
υπ’
αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
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δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων”” (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018).
14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
15. Το Άρθρο Πρώτο Παρ. Ζ, Ν.4152/2013 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013” (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013)”.
16. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).
17. Τα άρθρα 74 έως 83 – «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄/ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του
Ν 4727/23-09-2020 (ΦΕΚ/Α/184/23.09.2020) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις.
18. Τον Ν.4013/2011 “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του N.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις.” (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), εκτός της παρ. 3 του Α.2 όπως ισχύει.
19. Τον Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
20. 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), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
21. Τον Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).
22. Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης,» (ΦΕΚ 1781/B/23-05-2017).
23. Την Απόφαση 158/2016, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, “Έγκριση
“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για τις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών” (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016).
24. Τον Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 4 έως 7 και 12 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα
25. Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
26. Τον Ν. 2121/1993 “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
(ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993).
27. 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
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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.
28. Τον N. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).» ΦΕΚ (314/Α/27-122005), όπως τροποποιήθηκε από Α.31, Κεφ. Β, Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04-04-2017) και
«Αριθμ. 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342 «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.
3429/2005 της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ΦΕΚ (967/Β/21-072006).
29. Το Α.39 του Ν. 4578 «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α/0312-2018).
30. Την αριθμ. 33864 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του
καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και κωδικοποίηση
αυτού» (ΦΕΚ Β’ 5386/07-12-2020).
31. Την υπ’ αρ. 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «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) υπουργική απόφαση «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.”» (ΦΕΚ
164/Β/29-01-2020).
32. Το Α.1, παρ. 2.1 του ΠΔ 81 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων." (ΦΕΚ 119/Α/08-07-2019).
33. Την αριθμ. 146 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός του Προέδρου και των Μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε."» (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ’ 474/25-07-2019), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 90/2020/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ απόφασης (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ’ 60/30-01-2020), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 32273 ΕΞ 2020 «Τροποποίηση της
αριθμ. 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)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 977/20-11-2020).
34. Η δαπάνη θα βαρύνει το Τεχνικό Δελτίο για την Λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε, στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του έργου «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Α.Ε», ή άλλο λογαριασμό, σχετικό με τα λειτουργικά έκτακτα έξοδα της Εταιρείας (COVID19).
35. Την από 20-03-2020 ΠΝΠ με υπ’ αρ. ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020 ως παρατάθηκε με την παρ. 1 του
αρ 19. του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22-10-2020) και ισχύει.
36. Την υπ’ αρ. 11172/24.11.2020 προσφορά τον προσφέροντα «PRICEWATERHOUSECOOPERS
BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
37. Το από 30-11-2020 Αίτημα Προμήθειας της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της ΚτΠ Α.Ε..
38. Την Απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 688/30-7-2019 Συνεδρίασή του, με θέμα
Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 1).
39. Την Απόφαση του Δ.Σ της ΚτΠ Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 720η/18-03-2020 Συνεδρίασή του, με
θέμα εξουσιοδοτήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου (Θέμα 2.1).

Αποφασίζουμε
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1. Την απευθείας ανάθεση, για το έργο: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα
Αναλύσεων Δεδομένων στην ομάδα διαχείρισης PLFs για την Πανδημία Covid-19»
στον Οικονομικό Φορέα:
Εταιρεία: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
με ΑΦΜ: 094496049 που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και CPV: 72221000-0 «Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης»
με στοιχεία επικοινωνίας:
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Τ.Κ. 15232
Τηλέφωνο: 2106874609, Fax: 2106874444
e-mail: leonidas.papaioannou@pwc.com
του εξής Αντικειμένου Σύμβασης:
Το αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Αναλύσεων
Δεδομένων στην ομάδα διαχείρισης PLFs για την Πανδημία Covid-19.
Σημειώνεται ότι το παρόν έργο υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 34 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 20ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης.» (ΦΕΚ. 68/Α/20-03-2020), όπως παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του με το αρ.19 παρ. 1
του Ν.4737/2020 (ΦΕΚ 204/Α/22-10-2020).
Ειδικότερα, η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με το άνοιγμα των
συνόρων έχει αυξήσει σημαντικά τις ροές ξένων πολιτών προς την Ελλάδα, με συνέπεια να έχουν
αυξηθεί και τα ενεργά κρούσματα. Οι πεπερασμένες δυνατότητες των τεστ και η ανάγκη για
διεξοδική ιχνηλάτηση έχουν δρομολογήσει μια σειρά από ψηφιακές δράσεις από το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ισχυρό τεχνολογικό υπόβαθρο το
οποίο θα στηρίξει την αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας.
Συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές- πλέον- φόρμες PLF (Passenger Location
Form), τη χρήση QR codes ως υποστηρικτική του PLF, την αξιοποίηση μηχανικής εκμάθησης για
στοχευμένη δειγματοληψία και ανάλυση του προφίλ ρίσκου των εισροών ανά χώρα, τη ψηφιακή
διασύνδεση με τα κατά τόπους εργαστήρια και την περαιτέρω αξιοποίηση του διαθέσιμου
εργαλείου επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence – BI) για την ανάλωση και απεικόνιση των
δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων.
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Αυτές οι δράσεις έχουν δημιουργήσει μια πολύ αυξημένη ροή δεδομένων και ανάγκη για
διασυνδέσεις μεταξύ ετερόκλητων οργανισμών, π.χ. ΕΟΔΥ, εργαστήρια, ΓΓΠΠ κ.λπ., συστημάτων
και πλατφορμών, π.χ. ηλεκτρονικός φάκελος ΗΔΙΚΑ, προς την ομάδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και ως εκ τούτου έχει συσταθεί μια ομάδα PLF και Data Analysis για να πλαισιώσει
αυτή την προσπάθεια. Η ομάδα αυτή επιφορτίζεται με τον έλεγχο της ποιότητας και την ορθή
αξιοποίηση αυτών των δεδομένων, ενώ παράλληλα, συνεργάζεται και με την ομάδα που συντηρεί
την BI εφαρμογή προκειμένου η αποτύπωση τους να συνάδει με τη δημιουργία πινάκων
πληροφοριών (dashboards) και αναφορών προόδου που υποβοηθούν την τελική λήψη αποφάσεων
σε περίπτωση επιδημιολογικής επιδείνωσης.
Σχεδιαστικά η ΒΙ εφαρμογή απαρτίζεται από τρία βασικά επίπεδα: το επίπεδο της παρουσίασης
(presentation layer), το επίπεδο της ανάλυσης (analysis) και το επίπεδο των αναφορών (reporting
layer). Το επίπεδο παρουσίασης είναι και το επίπεδο που έχει πρόσβαση και βλέπει η επιχειρησιακή
ομάδα προκειμένου να υποστηρίζεται η λήψη των αποφάσεων τους και απεικονίζει τα γραφήματα
και τις πληροφορίες εκείνες που δημιουργούν “insights”, προσδίδουν αξία και έχουν ένα ικανό
αριθμό ωριμότητας αναφορικά με το εύρος της χρονοσειράς και την ποιότητα των δεδομένων που
παρουσιάζουν.
Στο επίπεδο της ανάλυσης ο χρήστης μπορεί να εμβαθύνει στα δεδομένα (δηλ. drill down), να
προσπαθήσει να δημιουργήσει εναλλακτικούς συσχετισμούς για την συμπεράσματα σημαντικών
πληροφοριών (data insights), να αξιολογήσει καινούρια πληροφορία και να αναδείξει νέα
γραφήματα που θα μπορούσαν να περάσουν και στο presentation layer με σκοπό της υποστήριξης
αποφάσεων. Το εν λόγω επίπεδο απαιτεί από το χρήστη εξοικείωση με αξιοποίηση, αξιολόγηση και
ανάλυση δεδομένων, δίχως να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση προγραμματισμού. Τέλος,
στο επίπεδο των αναφορών, αξιοποιείται η πληροφορία και από τα δύο προαναφερθέντα επίπεδα
προκειμένου να παραχθούν λεπτομερείς αναφορές προόδου, συνοπτικές περιλήψεις σε μια πιο
εύληπτη και συμπαγή μορφή προκειμένου να τροφοδοτηθούν οι διάφοροι stakeholders που
ενδεχομένως να μην έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή BI .
Υπό αυτό το πρίσμα, η ομάδα PLF και Data Analysis του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
κρίνει σκόπιμη την υποστήριξη της από εξωτερικό ανάδοχο με εμπειρία στην ανάλυση και
αξιοποίηση δεδομένων, την παραγωγή insights από τα εν λόγω δεδομένα και τη διαχείριση έργων
και ομάδων σε πολύπλοκους οργανισμούς με ετερόκλητους συμμετέχοντες και ομάδες.
Η εκτέλεση του εν λόγω έργου θα κινηθεί στους ακόλουθους άξονες:
Άξονας 1 – Υποστήριξη στο επίπεδο ανάλυσης της εφαρμογής BI
Άξονας 2 – Υποστήριξη στην παραγωγή αναφορών προόδου
Άξονας 3 – Υποστήριξη για τη Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Συντονισμού PMO (Project
Management Office
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Παραδοτέα:

Παραδοτέο 1 – Δημιουργία καθημερινών αναλύσεων δεδομένων και εξαγωγή κρίσιμων
συμπερασμάτων ("insights") σχετικά με την πορεία της πανδημίας στην καθημερινή διαχείριση των
PLFs σε σημεία εισόδου της χώρας, καθώς και την τελική προβολή τους στα dashboards του
πρωθυπουργού στην πλατφόρμα. Παράδοση σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο 2 – Σχεδιασμός και υλοποίηση μια σειρά από executive dashboards και reports σε
καθημερινή βάση με σημαντικούς αποδέκτες όπως επιστημονικό προσωπικό επιδημιολόγων,
υπουργείου πολιτικής προστασίας, υπουργείου υγείας και γραφείο πρωθυπουργού. Παράδοση σε
τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέο 3 – Καθημερινός συντονισμός στην υποστήριξη της συλλογής και ενσωμάτωση
πρόσθετων δεδομένων από επιμέρους πηγές π.χ. Εργαστήρια, υπουργείου υγείας κτλ. Παράδοση
σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Συνολικής Αξίας:
Πενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (58.870,97 €) μη
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α: 73.000,00 €, Φ.Π.Α.: 14.129,03 €).
2. Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης.
3. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
i.

Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση του
Π1.

ii.

Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση του
Π2.

iii.

Είκοσι χιλιάδες ευρώ (18.870,97€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% με την ολοκλήρωση
του Π3.

και εφόσον παρασχεθούν οι υπηρεσίες και παραδοθούν τα παραδοτέα και μετά τη σύνταξη
πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Έργου, με την
προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Τιμολόγιο του Αναδόχου
β) Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε»
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .
4. Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η δαπάνη θα βαρύνει το Τεχνικό Δελτίο για την Λειτουργία της ΚτΠ Α.Ε, στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του έργου «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
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και δαπανών αμοιβών προσωπικού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε», ή άλλο λογαριασμό,
σχετικό με τα λειτουργικά έκτακτα έξοδα της Εταιρείας (COVID19).
6. Η παρακολούθηση της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 216
του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
7. Η παραλαβή του αντικειμένου της Απευθείας Ανάθεσης θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής
(ΕΠΕ) που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Σταύρος Ασθενίδης

Συνημμένα:
Κοινοποίηση:
Εταιρεία: «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

SOLUTIONS

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εσωτερική Διανομή
- Γραμματεία Προέδρου Δ.Σ
- Γραμματεία Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΟΔ)
- Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων
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