Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»
Ενημέρωση 18.11.2022
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους δήμους που θα επιλέξουν να τροποποιήσουν τα πρότυπα τεύχη και να προχωρήσουν σε
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:
 Οι όροι και προϋποθέσεις που προστίθενται δεν πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο που να
περιορίζουν το εύρος συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων στο διαγωνισμό.
 Δεν πρέπει να υιοθετούνται πρότυπα που δεν δίνουν προστιθέμενη αξία στο έργο.
 Δεν πρέπει να υιοθετούνται πρότυπα που δεν αφορούν - δεν είναι απαραίτητα για τους
κλάδους - εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο.

Ερώτηση: Έχω κωδικούς ΟΠΣ αλλά δεν βλέπω την Πρόσκληση
Για να έχετε πρόσβαση στην Πρόσκληση θα πρέπει να προβείτε στα παρακάτω βήματα:








Συνδεθείτε στο ΟΠΣ με τους κωδικούς που ήδη έχετε.
Επιλέξτε «Στοιχεία χρήστη» από το προφίλ σας στο άνω δεξιά μέρος της οθόνης.
Επιλέξτε την υπηρεσία ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (κωδ. 1090211) από το τμήμα
«Προς φορείς διαχείρισης που απευθύνεται η αίτηση».
Πατήστε «Εκτύπωση και Υποβολή της αίτησης».
Στείλτε τη σελίδα της αίτησης που αφορά την υπηρεσία ΕΥΔ «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός» υπογεγραμμένη, για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση σας στην
Πρόσκληση.
Η πρόσβαση θα ενεργοποιηθεί για όλες τις Προσκλήσεις της ΕΥΔ «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός».

Ερώτηση: Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση δικαίωμα υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης έχει ο Δήμος ή
Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου, ανάλογα με την κατηγορία του Δυνητικού Δικαιούχου.
Κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ δύναται να αιτηθούν και να λάβουν αποκλειστικά οι
Δυνητικοί Δικαιούχοι που έχουν την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησής τους.
Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από στέλεχος του Δικαιούχου διαφορετικό του
Νομίμου Εκπροσώπου, θα πρέπει να συνυποβάλλεται η σχετική εξουσιοδότηση σύμφωνα με την
παρ. 5.4.2 της Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Μπορεί κάθε Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ο.Τ.Α.. να υποβάλει Πρόταση Χρηματοδότησης;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση […] Σε περίπτωση αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Δήμων (ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική
σύνθεσή τους).
Ερώτηση: Πώς τεκμηριώνεται ότι ένας Δυνητικός Δικαιούχος είναι Αδύναμος και ως εκ τούτου
δύναται να υποκατασταθεί;

1

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του συνημμένου στην Πρόσκληση Οδηγού Διαχειριστικής
Ικανότητας Δικαιούχων, παρ. 2.1, προκειμένου ένας Δυνητικός Δικαιούχος να υποκατασταθεί θα
πρέπει να προβεί σε σχετική τεκμηρίωση της αδυναμίας για την υποβολή της συγκεκριμένης
πράξης. Εφόσον η αδυναμία δεν προκύπτει από τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων διαχειριστικής
ικανότητας η τεκμηρίωση θα αφορά εύλογη αδυναμία του Δικαιούχου να υλοποιήσει τη
συγκεκριμένη πράξη.
Ερώτηση: Υπάρχουν σχετικοί Οδηγοί για την συμπλήρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών;
Στα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα τυποποιημένα έγγραφα,
καθώς και σχετικοί Οδηγοί συμπλήρωσης όπου χρειάζεται.
Ερώτηση: Τι γίνεται στη περίπτωση που δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά/ έγγραφα;
Βλ. Σχετικά το συνημμένο της Πρόσκλησης έγγραφο 14. Μεθοδολογία Αξιολόγησης 2b).
Ερώτηση: Η συμπερίληψη της προτεινόμενης Πρότασης προς χρηματοδότηση στο οικείο
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου αποτελεί προϋπόθεση επί ποινή αποκλεισμού;
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες της πρότασης για συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται είτε στη Μελέτη Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου είτε στο
Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου.
Ερώτηση: Ποιο είναι το αρμόδιο ή και συλλογικό όργανο του Δυνητικού Δικαιούχου για την
υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης;
Το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης υποβολής της Πρότασης Χρηματοδότησης
ορίζεται στην σχετική νομοθεσία και θεσμικό πλαίσιο του Δυνητικού Δικαιούχου. Σε περίπτωση
μεταβίβασης/ εκχώρησης της σχετικής αρμοδιότητας, ο Δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να
υποβάλει την σχετική απόφαση, με την οποία ορίζεται το αρμόδιο όργανο του Δυνητικού
Δικαιούχου για την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης.
Ερώτηση: Δύναται ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών Δράσεων κάθε Πράξης να υπερβεί τα
ανώτατα επιτρεπτά από την Πρόσκληση όρια π/υ;
Όχι. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση Προτάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται από τους
Δυνητικούς Δικαιούχους, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια π/υ της οικείας Πρόσκλησης. Ειδικότερα,
όσον αφορά τις υποστηρικτικές δράσεις (Δημοσιότητας και Ανεξάρτητου Συμβούλου) θα πρέπει να
τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια π/υ της παραγράφου 4.3.3.
Ερώτηση: Δύναται ο προϋπολογισμός προτεινόμενων Πράξεων και των επιμέρους Δράσεων να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά από την Πρόσκληση όρια π/υ;
Όχι. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση Προτάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται από τους
Δυνητικούς Δικαιούχους, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια π/υ, και ειδικότερα:
(α) Τα όρια που τίθενται στο Παράρτημα Α ανά Δήμο,
(β) Τα όρια π/υ της Δημοσιότητας και του Ανεξάρτητου Συμβούλου της παραγράφου 4.3.3
της οικείας Πρόσκλησης
(γ) Τα όρια που τίθενται στο Παράρτημα Ε, ανά Δράση.
Ερώτηση: Πότε εγκρίνεται η διακήρυξη για το κυρίως υποέργο από την ΕΥΔ ΨηΜετ;
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Η διακήρυξη για το κυρίως υποέργο εγκρίνεται (λαμβάνει θετική γνώμη) πριν την έκδοση της
Απόφασης Ένταξης, της οποίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 1.5 της οικείας Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση τριών (3) μη δεσμευτικών προσφορών
από τρεις (3) ανεξάρτητους προμηθευτές;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, 1.2 Ειδικοί όροι, σημείο 10, ορίζεται ότι «στη μελέτη δράσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου θα αποτυπώνεται η κοστολόγηση των παραπάνω
δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοτέα της/των Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών του
δικαιούχου δήμου, όπου θα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς (τουλάχιστον τρεις
μη δεσμευτικές προσφορές από τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές)».
Ως εκ τούτου η προσκόμιση τουλάχιστον τριών μη δεσμευτικών προσφορών από τρεις
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές για κάθε μια από τις δράσεις που θα επιλεγούν από το
σύνολο των δράσεων του Παραρτήματος Ε_ Ελάχιστες Απαιτήσεις, είναι υποχρεωτική.
Ερώτηση:
(α) Το Τεύχος Διακήρυξης, το οποίο συνυποβάλλεται με την Πρόταση Αίτησης Χρηματοδότησης,
θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον δυνητικό Δικαιούχο (ΟΤΑ, κλπ);
(β) Είναι υποχρεωτική η προέγκριση του Τεύχους Διακήρυξης από την ΕΥΔ «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός»;
(α) Ναι. Σύμφωνα με το σημείο 05 της παρ. 5.6 της Πρόσκλησης, ο Δυνητικός Δικαιούχος για την
υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης, στην οποία συνυποβάλλεται και το Τεύχος Διακήρυξης,
θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση από το οικείο αρμόδιο συλλογικό όργανο.
(β) Ναι. Η διακήρυξη για το κυρίως υποέργο εγκρίνεται (λαμβάνει θετική γνώμη) πριν την έκδοση
της Απόφασης Ένταξης, της οποίας αποτελεί προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην
παράγραφο 1.5 της οικείας Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Προβλέπονται συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις / προδιαγραφές για την ανάθεση
της σύμβασης του Ανεξάρτητου Συμβούλου και της Δημοσιότητας; Θα συμπεριληφθούν στην
οικεία Πρόσκληση;
Όχι. Στην οικεία Πρόσκληση δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις /
προδιαγραφές για την ανάθεση της σύμβασης του Ανεξάρτητου Συμβούλου και της Δημοσιότητας.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου.
Ερώτηση: Οι δαπάνες της υπηρεσίας του ανεξάρτητου συμβούλου για τη σύνταξη της μελέτης
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ αφορούν σε γενικές υπηρεσίες ή σε υπηρεσίες
παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών;
Αποτελεί εσωτερική διαδικασία των ΟΤΑ και δεν εξετάζεται κατά το στάδιο ένταξης της Πράξης.
Ερώτηση: Η μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού ΟΤΑ, που θα εκπονηθεί από
ανεξάρτητο σύμβουλο και θα υποβληθεί κατά την υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα,
πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση της Επιτροπή ποιότητάς Ζωής;
Αποτελεί εσωτερική διαδικασία των ΟΤΑ και δεν εξετάζεται κατά το στάδιο ένταξης της Πράξης. Σε
ότι αφορά την κοστολόγηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από την έγκριση της Αρμόδιας Επιτροπής
(Διερεύνησης Τιμών) του δικαιούχου δήμου.
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Ερώτηση: Εφόσον ένας Δυνητικός Δικαιούχος (Δήμος, κλπ) έχει προχωρήσει στην ανάθεση
σύμβασης σε ανεξάρτητο σύμβουλο, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή
της πρότασης, συνυποβάλλονται και τα δικαιολογητικά ανάθεσης;
Όχι, τα εν λόγω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν και θα ελεγχθούν κατά την σχετική διοικητική
επαλήθευση, σύμφωνα με τα ισχύοντα του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ερώτηση: Οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν μια από τις δράσεις (29)
Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης και (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα
διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ ή μπορούν
να μην συμπεριλάβουν καμία από αυτές στην πρόταση τους;
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση, οι Δικαιούχοι δύναται να επιλέξουν την υλοποίηση Δράσεων
από το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων του marketplace, υπό τον περιορισμό ότι αν
επιλέξουν τη δράση (29) Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης δεν μπορούν να
επιλέξουν και τη δράση (35) Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων
δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ και αντίστροφα. Διευκρινίζεται δε ότι μπορούν να
μην επιλέξουν κάποια από τις εν λόγω δυο δράσεις του marketplace (29 και 35).
Ερώτηση: Μπορεί να αναλάβει ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Τμήμα) τον ρόλο του ανεξάρτητου
συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ;
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση δεν υπάρχει περιορισμός στη μορφή του ανεξάρτητου
συμβούλου. Δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ερώτηση: Εκτός των ελάχιστων απαιτήσεων της ενότητας 2.2.6. τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, δύναται να προστεθούν από τον Δικαιούχο επιπλέον όροι στη Διακήρυξη (ελάχιστο
τεχνικό προσωπικό, ομάδα έργου, εμπειρία, τεχνικό εξοπλισμό, κλπ); Σε περίπτωση που ο
Δικαιούχος της Πράξης προβεί σε τροποποίηση των γενικών και ειδικών (όπως παρ. 2.2.5, 2.2.6
κλπ) όρων του πρότυπου της Διακήρυξης (Παράρτημα Δ) απαιτείται η διενέργεια διαβούλευσης
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης προς έγκριση;
Η τροποποίηση των ειδικών και γενικών όρων του πρότυπου της Διακήρυξης (Παράρτημα Δ)
έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου, ωστόσο σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (παρ.
1.5) σε αυτή την περίπτωση ο Δικαιούχος υποχρεούται για Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους
διακήρυξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Ερώτηση: Είναι δυνατό να προστεθούν κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας στην
παράγραφο 2.2.6, καθώς και επιπλέον κριτήρια τα οποία αφορούν τεχνικό εξοπλισμό, ελάχιστο
προσωπικό κλπ στη διακήρυξη;
Η τροποποίηση των ειδικών και γενικών όρων του πρότυπου της Διακήρυξης (Παράρτημα Δ)
έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικαιούχου, ωστόσο σύμφωνα με την Πρόσκληση, (παρ. 1.5) ο
Δικαιούχος υποχρεούται για Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης πριν την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης.
Ερώτηση: Για την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης απαιτείται το «Έντυπο ανάλυσης
κόστους» το οποίο συνοδεύει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Υπάρχει κάποιο πρότυπο;
Επισυνάφθηκε στην Πρόσκληση πρότυπο για το «Έντυπο ανάλυσης κόστους».
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Ερώτηση: Για την υποβολή της Πρότασης Χρηματοδότησης απαιτούνται «Τυποποιημένα
χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος» το οποίο
συνοδεύει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης. Υπάρχουν κάποια πρότυπα γι’ αυτά;
Δεν προβλέπονται πρότυπα για τα «Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της
ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος».
Ερώτηση: Το «Πλάνο προβολής και επικοινωνίας» που συνοδεύει την προτεινόμενη Πράξη και
αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 της οικείας Πρόσκλησης είναι το υποέργο της Δημοσιότητας;
Το «πλάνο προβολής και επικοινωνίας» αποτελεί μέρος του υποέργου της Δημοσιότητας.
Ερώτηση: Ποια υποέργα θα περιλαμβάνει το Τεχνικό Δελτίο Πράξης της Πρότασης
Χρηματοδότησης;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση το Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνει τα υποέργα:
α. κυρίως Υποέργο που αφορά στην ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place
β. του ανεξάρτητου Σύμβουλου και
γ. της Δημοσιότητας
Ερώτηση: Στην σελ. 23 της Πρόσκλησης «Λοιπά έγγραφα» αναφέρεται ότι θα συμπεριληφθούν
"Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2 Ειδικοί όροι και στις παραγράφους του Περιεχομένου
της πρόσκλησης 1.3 και 1.6". Αναφορικά με την παρ. 1.6 (σελ 11) δεν είναι σαφές τι
δικαιολογητικό θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Μήπως εννοείτε άλλη παράγραφο;
Η ορθή διατύπωση έχει ως εξής:
«Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.2 Ειδικοί όροι και στις παραγράφους του Περιεχομένου της
πρόσκλησης 1.3 και 1.5».
Ερώτηση: Στην σελ. 22, «Λοιπά έγγραφα» αναφέρεται ότι σε περίπτωση που επιλεγεί η Δράση 28
του Marketplace, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης «Ερωτηματολόγιο
για έργα Πολιτισμού που εξετάζονται για Κρατική Ενίσχυση (αφορά στη δράση 28. του
Marketplace).». Επισυνάπτεται το εν λόγω ερωτηματολόγιο στην Πρόσκληση;
Το ερωτηματολόγιο επισυνάφθηκε συμπληρωματικά.
Ερώτηση: Στο πρότυπο Μελέτης που θα πρέπει να καταρτιστεί, ως συνοδευτικό της Αίτησης
Χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Ενότητα «Συγγραφή υποχρεώσεων» με
περιεχόμενο τις Φάσεις Υλοποίησης καθώς και το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του
προτεινόμενου Έργου. Επιβεβαιώστε ότι η αρίθμηση της εν λόγω ενότητας είναι 4 και όχι 3.
Επιβεβαιώνεται. Η Μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες:
1. Τεχνική Έκθεση
2. Συνοπτική Ψηφιακή Στρατηγική 2022-2025
3. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
4. Συγγραφή υποχρεώσεων
5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
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Ερώτηση: Στο προβλεπόμενο μέγιστο κόστος των Δράσεων του Marketplace συμπεριλαμβάνεται
ο Φ.Π.Α;
Ναι, στο προβλεπόμενο κόστος των Δράσεων του Marketplace συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Ερώτηση: Μπορεί να αναλάβει ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (Τμήμα) ή ο ΕΛΚΕ τον ρόλο του
ανεξάρτητου συμβούλου για την εκπόνηση της μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού
των ΟΤΑ και με ποια διαδικασία;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση δεν υπάρχει περιορισμός στη μορφή του ανεξάρτητου συμβούλου.
Δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη
τόσο με τα προβλεπόμενα του νόμου 4412/2016, αναλόγως του είδους του διαγωνισμού
(απευθείας ανάθεση, κάτω/άνω του ορίου), όσο και με τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες
της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου.
Ερώτηση: Για έργα χρηματοδότησης αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
δικαιούχος της Πρόσκλησης μπορεί να είναι μόνο ο Δήμος;
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση, δυνητικοί δικαιούχοι δύναται να είναι [……]Για έργα
αρμοδιότητας των Νομικών Προσώπων των Δήμων, δικαιούχοι της Πρόσκλησης μπορεί να είναι
μόνο οι αντίστοιχοι Δήμοι μέσω Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010. Σε περίπτωση
αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχοι δύνανται να είναι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί ΟΤΑ (του ν.
4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)),
ανεξαρτήτως αν ο αδύναμος Δήμος συμμετέχει στη μετοχική σύνθεσή τους.
Συνεπώς, αν ο αντίστοιχος Δήμος εμπίπτει στη κατηγορία των αδύναμων δικαιούχων, δικαιούχος
δύνανται να είναι και Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ (του ν. 4674/2020 (Α 53), όπως ισχύει) ή
Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών (του Ν. 3852/2010 (Α.101)).
Ερώτηση: Δύναται ο προϋπολογισμός των υποστηρικτικών Δράσεων κάθε Πράξης να είναι
κατώτερος από τα επιτρεπτά από την Πρόσκληση όρια π/υ;
Όχι. Οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση Προτάσεις θα πρέπει να καταρτίζονται από τους
Δυνητικούς Δικαιούχους, σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια π/υ της οικείας Πρόσκλησης. Ειδικότερα,
όσον αφορά τις υποστηρικτικές δράσεις (Δημοσιότητας και Ανεξάρτητου Συμβούλου) θα πρέπει να
τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια π/υ της παραγράφου 4.3.3.
Ερώτηση: Στο Τεχνικό Δελτίο, ποιος είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης;
Σύμφωνα με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του ΤΔΠ «Β.31. Φορέας χρηματοδότησης: Συμπληρώνεται η
επωνυμία του φορέα της Συλλογικής Απόφασης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της
χρηματοδότησης της πράξης από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».
Ερώτηση: Απαιτείται τεκμηρίωση για τον πλαφόν 3% που αφορούν τις δαπάνες Δημοσιότητας
και του Ανεξάρτητου Συμβούλου;
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται από την Πρόσκληση περαιτέρω
τεκμηρίωση του κόστους των δράσεων του Συμβούλου και της Δημοσιότητας. Ωστόσο σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι εσωτερικές διαδικασίες των δυνητικών δικαιούχων και να
αναγράφονται τα επιμέρους κόστη για αυτές τις υπηρεσίες στο Έντυπο Ανάλυσης Κόστους. Το
εύλογο του κόστους είναι στοιχείο της αξιολόγησης για όλα τα υποέργα / δράσεις
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Ερώτηση: Στην περίπτωση που ένας Δήμος είτε δεν εξαντλήσει το ποσό που δικαιούται είτε δεν
υποβάλλει καθόλου στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, χάνει το υπόλοιπο ή το σύνολο του
ποσού αντίστοιχα; Ή θα μπορεί να υποβάλλει σε νέα πρόσκληση το σχετικό ποσό;
Μέρος του π/υ που δεν έχει καλυφθεί από κάποιο Δήμο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο
άλλης πρόσκλησης.
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των Δράσεων έως τις 31/10/2023, σύμφωνα με την παράγραφο 1.6
της οικείας Πρόσκλησης «Η Δράση «Ψηφιακός Μετασχημασμός ΟΤΑ» θα μεταφερθεί προς
συγχρηματοδότητση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027, στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός
Μετασχηματισμός» (ΨΗΜΕΤ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 7272/ 27-01-2022
έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Η διαδικασία μεταφοράς θα ξεκινήσει μετά την έγκριση
του ΨΗΜΕΤ και για την ομαλή ολοκλήρωση της μετάβασης αυτής οι Δικαιούχοι θα πρέπει να
προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή».
Ερώτηση: Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των δεικτών που εμφανίζονται στο Τεχνικό
Δελτίο του ΟΠΣ;
Όχι, οι δικαιούχοι συμπληρώνουν στο ΤΔΠ μόνο τους απαραίτητους δείκτες που είναι σχετική με τις
Δράσεις που θα υλοποιήσουν.
Ερώτηση:
Τα απαραίτητα πεδία που συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο ήτοι : 22
(χρονοδιαγράμματα), 25 (ανάλυση κόστους), 33 (προσβασιμότητα ΑΜΕΑ), 42 (εκθεση
διαλειτουργικότητας), 43 (τεκμηρίωση αξιοποίησης αποτελεσμάτων) αποτελούν υποχρέωση του
ανεξαρτητου Συμβούλου υποστήριξης της πράξης (σχετικό υποέργο);
Η συμπλήρωση των εν λόγω πεδίων αποτελεί υποχρέωση των δυνητικών δικαιούχων, ωστόσο
δύναται να αξιοποιηθούν μέρη της Μελέτης του ανεξάρτητου συμβούλου.
Ερώτηση: Για την παρ. 1.2.4.γ που ζητείται η απόσυρση παρόμοιου φυσικού αντικειμένου
προτάσεων υποβληθεισών σε άλλα προγράμματα, θα πρέπει να ληφθεί σχετικό έγγραφο από
την εκάστοτε διαχειριστική αρχή ή αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Δημάρχου ή του αρμοδίου
Συλλογικού Οργάνου (Οικονομική Επιτροπή) με την ρητή δέσμευση περί απόσυρσης αμέσως
μετά την δική σας απόφαση ένταξης;
Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.4 της οικείας Πρόσκλησης ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει «γ) να
υποβάλλει, πριν την ένταξη, τεκμήρια (π.χ. επιστολή) απόσυρσης πράξης παρόμοιου φυσικού
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Σελίδα 8 αντικειμένου που
ενδεχομένως έχει υποβληθεί σε άλλο Πρόγραμμα /χρηματοδοτικό εργαλείο και δεν έχει ακόμη
ενταχθεί.».
Η Υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί τεκμήριο απόσυρσης. Είναι ωστόσο αποδεκτό στοιχείο η
Επιστολή του Δικαιούχου προς τον Φορέα του Προγράμματος από όπου ζητείται η απόσυρση
εφόσον αυτή έχει πρωτοκολληθεί από τον εν λόγω φορέα
Ερώτηση: Στις περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη προεγκρίσεων ή βεβαιώσεων ή αποσύρσεων,
αρκεί η προσκόμιση κατά την αίτηση χρηματοδότησης της σχετικής αίτησης του Δήμου για την μη
απόρριψη της πρότασης και η υποβολή των απαντήσεων πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης
ή υπό όρους απόφαση ένταξης δεδομένου ότι πιθανόν κάποιοι από τους αρμόδιους φορείς να
μην απαντήσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων (30/11/2022);
Σύμφωνα με την πρώτη επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος ΨηΜετ 2021-2027 έχει ήδη
εξειδικευτεί η Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», η οποία αποτελεί συνέχεια της
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Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039 και ως εκ τούτου σε περίπτωση μη έγκαιρης
συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών έως τις 30/11/2022, δύναται να υποβληθούν
αιτήσεις χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης που
αφορά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Ερώτηση: Θα πρέπει να ληφθεί άδεια εξαίρεσης για υποχρεωτική μεταφορά στο G-Cloud μέχρι
1.1.2023 (αρ 87 παρ 4 Ν.4727/2020, όπως ισχύει, δεδομένου ότι στην παρ. 1.2.6 δίδεται η
δυνατότητα φιλοξενίας των εφαρμογών σε cloud του αναδόχου;
Όχι, δεν μπορεί να πάρει άδεια εξαίρεσης, μόνο άδεια για προσωρινή φιλοξενία.
Ερώτηση: Η μελέτη δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ εκπονείται μόνο από
ανεξάρτητο σύμβουλο;
Η Μελέτη που θα πρέπει να συνοδεύει την προτεινόμενη Πράξη εκπονείται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ:
(α) είτε από ανεξάρτητο σύμβουλο, σύμφωνα με το σημείο 10 της παραγράφου 1.2 «Ειδικοί Όροι»,
μετά από ανάθεση του δικαιούχου δήμου,
(β) είτε από τον ίδιο τον δυνητικό δικαιούχο.
Τονίζεται ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5 της οικείας πρόσκλησης, ότι «Οι δικαιούχοι
δήμοι απαλλάσσονται από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης (και ενσωμάτωσης σχολίων),
που απαιτείται για την έγκριση του τεύχους διακήρυξης από την ΕΥΔ ΨηΜετ και για την ένταξη της
πράξης, μόνο εφόσον, για τις προτεινόμενες δράσεις τους:
α) επιλέξουν το πρότυπο τεύχος διακήρυξης για το οποίο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση
από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή το σταθερό τμήμα (Παράρτημα Δ) και τα
δομικά στοιχεία των ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων/προδιαγραφών (Παράρτημα Ε) και,
β) επιλέξουν τις τεχνικές προδιαγραφές που θα έχουν προκύψει από τον ανεξάρτητο σύμβουλο στο
πλαίσιο της μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, σύμφωνα με το πρότυπο
μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, που δεν επιλεγεί το πρότυπο τεύχος διακήρυξης και οι τεχνικές
προδιαγραφές του ανεξάρτητου συμβούλου, ο δικαιούχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση
για Δημόσια Διαβούλευση του τεύχους διακήρυξης».
Ερώτηση: Το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου είναι επιλέξιμο και πώς θα πρέπει να
περιλαμβάνεται στην Προτεινόμενη Πρόταση Χρηματοδότησης;
Το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης (Παράρτημα
Γ), είναι επιλέξιμο με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης και θα πρέπει
να αποτελεί ανεξάρτητο Υποέργο του προτεινόμενου Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
βλ. σχετ. παρ. 4.3.3 και 4.4.4 της Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Δύναται το φυσικό αντικείμενο των προτεινόμενων Προτάσεων να διαφέρει από τα
προβλεπόμενα του Παραρτήματος Ε «Ελάχιστες Λειτουργικές Απαιτήσεις/Προδιαγραφές
Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ»;
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Το φυσικό αντικείμενο δύναται να διαφέρει, στον βαθμό που τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις
όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ε ανά υπηρεσία και συνεχίζει να αντιστοιχεί στην περιγραφή του
αντικειμένου της συγκεκριμένης υπηρεσίας, του Παραρτήματος Ε.
Ερώτηση: Η συντήρηση και λειτουργία καθώς και οι δαπάνες διοικητικής/διαχειριστικής
υποστήριξης των δράσεων του Marketplace αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για την Πρόσκληση;
Σύμφωνα με την παρ.4.4.1. Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, οι εργασίες/υπηρεσίες συντήρησης και
λειτουργίας, καθώς και οι δαπάνες διοικητικής/διαχειριστικής υποστήριξης δεν είναι επιλέξιμες για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Στη Δράση 2. «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ» του Παραρτήματος Ε «Ελάχιστες Απαιτήσεις»
ποια κόστη συμπεριλαμβάνονται;
Στη συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνονται δύο βασικές κατηγορίες κόστους, ήτοι (α) το κόστος ανά
στάση (6.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και (β) το κόστος εξασφάλισης του λογισμικού
διαχείρισης του στόλου λεωφορείων όπου υπάρχει δημοτική συγκοινωνία, το οποίο είναι
προαιρετικό (20.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ερώτηση: Ποια ειδικότητα ή ειδική εμπειρία/εξειδίκευση θα πρέπει να έχει ο ανεξάρτητος
σύμβουλος, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης δράσεων ψηφιακού
μετασχηματισμού των ΟΤΑ;
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση δεν υπάρχει περιορισμός στην ειδικότητα, την ειδική εμπειρία/
εξειδίκευση του ανεξάρτητου συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης. Είναι
στην ευχέρεια του δικαιούχου να θέσει κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της μελέτης.
Ερώτηση: Πώς αξιολογείται η κάλυψη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των
υποψήφιων οικονομικών φορέων (παρ. 2.2.6 του πρότυπου της Διακήρυξης) που μετέχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία για την διεκδίκηση του κυρίως υποέργου;
Ο έλεγχος κάλυψης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των υποψηφίων, αποτελεί
αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία θα λάβει υπόψιν τα σχετικά
αποδεικτικά μέσα που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς.
Ερώτηση: Το Λογιστήριο των Δήμων μπορεί να δημιουργήσει ΚΑΕ δαπανών πριν την απόφαση
ένταξης της Πράξης, προκειμένου να εγγραφθεί η δαπάνη του Ανεξάρτητου Συμβούλου που θα
αναλάβει την εκπόνηση της μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ;
Στην οικεία Πρόσκληση (παρ. 4.3.3 και 4.4.4) το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα
αναλάβει την εκπόνηση της Μελέτης (Παράρτημα Γ), είναι επιλέξιμο με αναδρομική ισχύ από την
ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της απόφασης
ένταξης της Πράξης. Ως εκ τούτου ο Δυνητικός Δικαιούχους (ΟΤΑ) δύναται να δημιουργήσει σχετική
Κ.Α Δαπανών πριν την απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των εσωτερικών
διαδικασιών του.
Ερώτηση: Στο Παράρτημα Ε και ειδικότερα στις Δράσεις 18. Ηλεκτρονικές πληρωμές και 38.
Ηλεκτρονική τιμολόγηση, στο μέγιστο κόστος προβλέπεται συγκεκριμένο αρχικό κεντρικό κόστος
της επένδυσης, καθώς και επιπρόσθετο ποσό ανά Νομικό Πρόσωπο. Το συγκεκριμένο πρόσθετο
κόστος ανά Νομικό Πρόσωπο αφορά τις ΔΕΥΑ, τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ή αποκλειστικά τα
ΝΠΔΔ των Δήμων;
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Αφορά στο σύνολο των Νομικών Προσώπων των Δήμων, ήτοι ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΥΑ, Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις κλπ.
Ερώτηση: Πως τεκμηριώνεται η εγγραφή νέου ΚΑΕ Εξόδου στον προϋπολογισμό από το
Λογιστήριο των Δήμων;
Αποτελεί εσωτερική διαδικασία των ΟΤΑ και δεν εξετάζεται κατά το στάδιο ένταξης της Πράξης.
Ερώτηση: Στις ελάχιστες απαιτήσεις των δράσεων του Παραρτήματος Ε, που προβλέπουν
εγκατάσταση αισθητήρων δεν αναφέρεται η κάλυψη της κατασκευής αντίστοιχου δικτύου για
την διασύνδεσή τους. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη ανάπτυξης δικτύου LORA ή θα πρέπει να
αξιοποιηθεί κατ’ αποκλειστικότητα η λύση NB-IoT;
Κρίνεται επιλέξιμη οποιαδήποτε τεχνική λύση προταθεί από τους Δυνητικούς Δικαιούχους, υπό την
προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι όρια π/υ,
ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κα. Σημειώνεται ωστόσο ότι η συνολική
προσέγγιση της προτεινόμενης Τεχνικής Λύσης κάθε Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ,
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων συνοδευτικών εγγράφων και
δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στο Παράρτημα Ε και ειδικότερα στη δράση 12. «Σύστημα διαχείρισης δημοτικών
κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων», ο προϋπολογισμός αφορά σε ένα κοιμητήριο ή στο
σύνολο των κοιμητηρίων του Δήμου;
Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση και τα επισυναπτόμενά της, δεν υπάρχει περιορισμός στο
πλήθος των κοιμητηρίων, ως εκ τούτου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Δυνητικών
Δικαιούχων. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποβαλλόμενες προτάσεις προς
χρηματοδότηση θα εξεταστούν, από την ΕΥΔ ΨηΜετ όσον αφορά το εύλογο του κόστους τους,
προκειμένου να λάβουν την απόφαση ένταξης.
Ερώτηση: Ποιο είναι το επιλέξιμο αντικείμενο εργασιών του Ανεξάρτητου Συμβούλου;
Επιλέξιμο αντικείμενο του ανεξάρτητου συμβούλου αποτελεί η συγγραφή της μελέτης (σύμφωνα
με το Παράρτημα Γ), καθώς και υποστηρικτικές ενέργειες της πράξης, όπως ενέργειες ωρίμανσης,
τεχνική/οικονομοτεχνική υποστήριξη, εκτίμηση κινδύνων, κλπ. Η διοικητική/διαχειριστική
υποστήριξη της Πράξης (που αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης της επάρκειας του δικαιούχου,
σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα της πρόσκλησης) δεν αποτελεί αντικείμενο του Ανεξάρτητου
Συμβούλου και ως εκ τούτου είναι μη επιλέξιμο.
Ερώτηση: Στο Παράρτημα Ε και ειδικότερα στη δράση 2. «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ»:
(α) η χρηματοδότηση αφορά τις στάσεις των αστικών δημοτικών δρομολογίων του δήμου που
έχει αναλάβει το ΚΤΕΛ την λειτουργία τους ή αφορά όλες τις στάσεις του ΚΤΕΛ που είναι
τοποθετημένες στον αστικό ιστό των δημοτικών κοινοτήτων του δήμου;
(β) Η διασύνδεση των ηλεκτρονικών πινακίδων με το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων του
ΚΤΕΛ είναι επιλέξιμη;
(α) Σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση και τα επισυναπτόμενά της, δεν υπάρχει σχετικός
περιορισμός, ως εκ τούτου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Δυνητικών Δικαιούχων να
προβούν στον σχεδιασμό της Πρότασής τους. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι
υποβαλλόμενες προτάσεις προς χρηματοδότηση θα εξεταστούν, από την ΕΥΔ ΨηΜετ όσον αφορά
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το εύλογο του κόστους τους και ενδεχόμενα θέματα κρατικής ενίσχυσης, προκειμένου να λάβουν
την απόφαση ένταξης.
(β) Ναι. Είναι επιλέξιμη, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενα θέματα κρατικής ενίσχυσης.
Ερώτηση: Στο Παράρτημα Ε και ειδικότερα στη Δράσης 34. «Ολοκληρωμένη υποδομή
προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή
συστήματος τηλε-εργασίας», μπορεί να υποβάλει κάποιος Δυνητικός Δικαιούχος πρόταση
αποκλειστικά για την ολοκληρωμένη υποδομή από κυβερνοεπιθέσεις και όχι για την παροχή
συστήματος τηλε-εργασίας ή είναι υποχρεωτικό η πρόταση να περιλαμβάνει και τα δύο μέρη;
Η Πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο μέρη.
Ερώτηση: Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 και πώς αυτές πληρούνται σε
περίπτωση που έχουν επιλεγεί Δράσεις τόσο μεταξύ των δράσεων 12,13,16,18,30 και 38 του
marketplace, όσο και των υπολοίπων;
(α) Σε περίπτωση που επιλεγούν Δράσεις, εκτός των 12,13,16,18,30 και 38 του marketplace, η εν
λόγω απαίτηση διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: κατά
τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), συν το τρέχον έτος να έχουν
παραδώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έργα αντίστοιχα ΤΠΕ, προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή
μεγαλύτερου με το 200% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ του υπό ανάθεση τμήματος.».
(β) Σε περίπτωση που επιλεγούν Δράσεις μεταξύ των 12,13,16,18,30 και 38 του marketplace, η εν
λόγω απαίτηση διαμορφώνεται ως ακολούθως: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: κατά
τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), συν το τρέχον έτος να έχουν
παραδώσει επιτυχώς και να είναι εν ενεργεία, τουλάχιστον 3 έργα ΟΠΣ, με αντικείμενο την
Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και την Διαχείριση Δημοτικών εσόδων.»
(γ) Σε περίπτωση που επιλεγούν Δράσεις τόσο μεταξύ των δράσεων 12,13,16,18,30 και 38 του
marketplace, όσο και των υπολοίπων η εν λόγω απαίτηση διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
(i)

(ii)

όσον αφορά τις Δράσεις (εκτός των δράσεων 12,13,16,18,30 και 38 του marketplace)
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), συν το τρέχον έτος
να έχουν παραδώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έργα αντίστοιχα ΤΠΕ,
προϋπολογισμού αθροιστικά ίσου ή μεγαλύτερου με το 200% του προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ του υπό ανάθεση τμήματος.
(ii) όσον αφορά τις Δράσεις (μεταξύ των δράσεων 12,13,16,18,30 και 38 του
marketplace) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), συν
το τρέχον έτος να έχουν παραδώσει επιτυχώς και να είναι εν ενεργεία, τουλάχιστον 3
έργα ΟΠΣ, με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση ΟΤΑ και την Διαχείριση Δημοτικών
εσόδων. Τα έργα αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της απαίτησης της
προηγούμενης παραγράφου (i).

Σε κάθε περίπτωση μεταξύ των (α), (β) ή (γ) στους όρους της παρ. 2.2.6 θα πρέπει να
συμπεριληφθεί ότι «Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες
απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης», καθώς επίσης θα πρέπει να ληφθεί
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υπόψη η οδηγία ότι «Ο δικαιούχος χρειάζεται να περιγράψει αναλυτικά πώς προσδιορίζεται το
αντίστοιχο έργο, ειδικά όταν αυτό αφορά σε εφαρμογή λογισμικού».
Ερώτηση: Στη Δράση 34. «Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network
Firewall, Endpoint security κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας» επιδοτούνται από το
πρόγραμμα router, τερματικός εξοπλισμός, switches, proxi servers, κτλ.;
Στο πλαίσιο της Δράσης 34 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους
οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές
απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η συνολική προσέγγιση της
προτεινόμενης τεχνικής λύσης κάθε Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στη Δράση 28. «Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή
των οποίων ανήκει στο δήμο)» επιδοτείται Πληροφοριακός Πίνακας προκειμένου για την
προβολή των σημείων ενδιαφέροντος;
Στο πλαίσιο της Δράσης 28 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού, υπό την
προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του
προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά. Σημειώνεται ωστόσο
ότι, η συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης κάθε Δράσης θα αξιολογηθεί από
την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων συνοδευτικών εγγράφων και
δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στη Δράση 7. «Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης»,
Δράση 9. «Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων» και
Δράση 10. «Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων» απαιτείται η άδεια
λειτουργίας ή η οικοδομική άδεια του κτιρίου; Στις δράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν μόνο τα
νομίμως υφιστάμενα κτίρια;
Η υλοποίηση όλων των δράσεων του marketplace υπόκειται στις προβλέψεις του θεσμικού και
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την άσκηση των συναφών αρμοδιοτήτων των δυνητικών
δικαιούχων (βλ. Παράρτημα Β της οικείας Πρόσκλησης), αλλά και την υλοποίηση των
απαιτούμενων εργασιών, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Στο πλαίσιο της ωρίμανσης ή/και της
υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων, θα πρέπει να υφίστανται ή/και να προβλέπεται ότι θα
έχουν εκδοθεί εγκαίρως οι προαπαιτούμενες, από την κείμενη νομοθεσία, άδειες και εγκρίσεις για
τους χώρους εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων, των εφαρμογών και του εξοπλισμού,
αλλά και για τις συνοδές εργασίες, σε όποιες περιπτώσεις αυτό έχει εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι,
για τις πράξεις που η υλοποίησή τους δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ή
και την ολοκλήρωση κάποιας προαπαιτούμενης ενέργειας ωρίμανσης της υλοποίησης της πράξης
(άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, κλπ.), απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων ΣΤ.27. – ΣΤ.42. του
Τεχνικού Δελτίου Πράξης, ενώ τα πεδία ΣΤ.23. – ΣΤ.26. συμπληρώνονται ως προς τις ενέργειες
απόκτησης ή/και διασφάλισης γης ή/και κτιριακής υποδομής (βλ. και σχετικές οδηγίες
συμπλήρωσης του ΤΔΠ στα συνημμένα αρχεία της οικείας Πρόσκλησης).
Ερώτηση: Στη Δράση 2. «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ» και Δράση 4. «Έξυπνες διαβάσεις πεζών και
φιλικές προς ΑΜΕΑ» απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα των κατά περίπτωση εγκαταστάσεων
(Έξυπνη Στάση / Διάβαση);
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Δεν απαιτείται η τοπογραφική αποτύπωση των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων (Έξυπνη Στάση /
Διάβαση) κατά την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης. Κρίνεται απαραίτητη η σημειακή
αποτύπωσή αυτών σε οποιοδήποτε διαδικτυακό χάρτη (Google Maps, Open Street Map, κτλ.) στο
πλαίσιο της συνοδευτικής Μελέτης Δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού και του σχεδίου της
οικείας Διακήρυξης.
Ερώτηση: Στη Δράση 2. «Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ», προκειμένου για την προμήθειά τους,
επιδοτείται η τροφοδοσία τους μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος;
Στο πλαίσιο της Δράσης 2 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού των έξυπνων στάσεων με φωτοβολταϊκό σύστημα για
την ενεργειακή αυτονομία τους, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι
περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές
απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η συνολική προσέγγιση της
προτεινόμενης τεχνικής λύσης κάθε Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στη Δράση 26. «Σύστημα διαχείρισης Πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων», η
εφαρμογή υποστηρίζει μόνο την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ή δύναται να καλύψει
και αυτόματο πότισμα;
Σύμφωνα με την περιγραφή των συναφών ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων/προδιαγραφών
(βλ. Παράρτημα Ε της οικείας Πρόσκλησης, Δράσης 26), η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
αυτόματου ποτίσματος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
Ερώτηση: Στη Δράση 37. «Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ
δημοτικών κτιρίων», χρηματοδοτείται η προμήθεια εξοπλισμού (π.χ. routers, firewalls, switches.
κτλ.);
Στο πλαίσιο της Δράσης 37 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους
οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι όρια π/υ, ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές,
κ.ά. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης κάθε
Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων
συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στη Δράση 29 «Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης» είναι επιλέξιμη
δαπάνη η προμήθεια αισθητήρων για χρήση σε πραγματική/πιλοτική εφαρμογή του Ψηφιακού
διδύμου (όχι προσομοίωση) σε περιοχή που δε διαθέτει την απαιτούμενη ΙοΤ υποδομή για την
ανάδειξη των ψηφιακών μετρήσεων και αντικειμένων στο 3D Ψηφιακό Μοντέλο;
Στο πλαίσιο της Δράσης 29 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους
οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές
απαιτήσεις/ προδιαγραφές. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης
τεχνικής λύσης κάθε Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο
των υποβαλλόμενων συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Στη Δράση 25 «Σύστημα έξυπνης άρδευσης» επιδοτείται μόνο το ψηφιακό μέρος της
δράσης (Συλλογή μετρήσεων των αισθητήρων, δημιουργία κατηγοριών πελατών κλπ.);
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Σύμφωνα με την περιγραφή των συναφών ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων/προδιαγραφών
(βλ. Παράρτημα Ε της Πρόσκλησης, Δράσης 25), είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και
συναφείς με το αντικείμενο της δράσης δαπάνες υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο
τους οι περιορισμοί του Marketplace της Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Στη Δράση 19. «Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για
απομακρυσμένη διάγνωση», είναι επιλέξιμη δαπάνη η λύση με smart watch, με κεντρική
πλατφόρμα διαχείρισης ασθενών, φροντιστών, ιατρών, συγγενών ασθενών με τήρηση μητρώου
με mobile app με ενδεικτικές μετρήσεις-λειτουργίες του smart watch, όπως μέτρηση
θερμοκρασίας, αρτηριακή πίεση, παλμούς, κορεσμός οξυγόνου και αυτόματες ειδοποιήσεις με
panic button, ανίχνευση πτώσης, αφαίρεση συσκευής; ή οι ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν ειδικά
ιατρικά συστήματα και συσκευές;
Επίσης, είναι επιλέξιμος ο εξοπλισμός κινητών μονάδων (π.χ. για ασθενοφόρο του Δήμου) ή αφορά
αποκλειστικά εξοπλισμό στην οικία των πολιτών;
Στο πλαίσιο της Δράσης 19 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού τηλεϊατρικής, ο οποίος διαθέτει τις αντίστοιχες
πιστοποιήσεις για τις μετρήσεις που προσφέρει, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο
τους οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές
απαιτήσεις/ προδιαγραφές (κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης, mobile & web app, δυνατότητα
λήψης και καταγραφής ιατρικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο από τον χώρο του ασθενούς),
κ.ά. Σημειώνεται ωστόσο ότι, η συνολική προσέγγιση της προτεινόμενης τεχνικής λύσης κάθε
Δράσης θα αξιολογηθεί από την ΕΥΔ ΨηΜετ, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των υποβαλλόμενων
συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών.
Ερώτηση: Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής του Ανεξάρτητου Συμβούλου; Ειδικότερα, η
πληρωμή του θα γίνει κατευθείαν από το πρόγραμμα; Ή θα γίνει από το Δήμο, ο οποίος στη
συνέχεια θα λάβει τα χρήματα από το πρόγραμμα;
Στην Πρόσκληση (παρ. 4.3.3 και 4.4.4) το κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου, που θα αναλάβει την
εκπόνηση της Μελέτης (Παράρτημα Γ), είναι επιλέξιμο με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία
έκδοσης της Πρόσκλησης. Ως εκ τούτου ο Δυνητικός Δικαιούχους (ΟΤΑ) δύναται να δημιουργήσει
σχετική Κ.Α Δαπανών πριν την απόφαση ένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των εσωτερικών
διαδικασιών του.
Ερώτηση: Το κόστος των Πινακίδων Δημοσιότητας καλύπτεται από τον Δικαιούχο ή τον Ανάδοχο
της Πράξης;
Η τήρηση των όρων της Δημοσιότητας της Πράξης αποτελεί υποχρέωση του Δικαιούχου και η
διαδικασία πλήρωσής τους εναπόκειται στον ίδιο. Η σχετική δαπάνη, ωστόσο, είναι επιλέξιμη στο
πλαίσιο του υποέργου της Δημοσιότητας.
Ερώτηση: Ποιο είναι το επιλέξιμο κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου, σε περιπτώσεις
Δυνητικών Δικαιούχων με Π/Υ ίσο ή χαμηλότερο των 410.000€, δεδομένου ότι το 3% που αφορά
στο κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου είναι μικρότερο των 12.400€.;
Σύμφωνα με την Πρόσκληση (παρ. 4.3.3) το ελάχιστο κόστος του Ανεξάρτητου Συμβούλου
ανέρχεται 12.400€.
Ερώτηση: Σε περίπτωση που ένας δυνητικό Δικαιούχος διαθέτει ήδη τη δράση «35.Κεντρική
ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού
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των ΟΤΑ», δύναται συμπεριλάβει στην πρότασή του τη δράση «29 Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου
(digital twin) πόλης»;
Εφόσον ο Δυνητικός Δικαιούχος διαθέτει ήδη τη δράση «35.Κεντρική ενιαία πλατφόρμα
διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ», σύμφωνα
με τους όρους της Πρόσκλησης δεν δικαιούται να συμπεριλάβει στην πρότασή του τη δράση «29
Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης».
Ερώτηση: Στο πλαίσιο της Δράσης 6: «Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων», πέρα από τις ελάχιστες
απαιτήσεις των αισθητήρων πληρότητας του κάδου, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα
επιπλέον η λύση της ζύγισης των κάδων στο απορριμματοφόρο;
Στο πλαίσιο της Δράσης 6 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες χρήσης τεχνολογίας αισθητήρων πληρότητας, οι οποίοι θα
μετατρέπουν τους κάδους σε «έξυπνους», υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι
όροι και οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες
λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά. Συνεπώς, η λύση της ζύγισης των κάδων στο
απορριμματοφόρο δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Δράσης 6 στο πλαίσιο της οικείας
Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Για τη δημιουργία δικτύων LoRaWAN, είναι επιλέξιμα και τα κόστη μελέτης,
εγκατάστασης ή και αγοράς σχετικού εξοπλισμού δικτύου (π.χ. LoRaWAN);
Στο πλαίσιο των Δράσεων που απαιτούν τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις είναι επιλέξιμες οι
επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού και
λογισμικού διασύνδεσης, ανεξαρτήτως τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο
σύνολο τους οι όροι και οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι
ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά.
Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα δίκτυα καλύπτουν τις τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις στο
πλαίσιο τεχνικών λύσεων σε περισσότερες της μίας δράσεων και προκύπτουν επικαλύψεις των
περιοχών κάλυψης, το αντίστοιχο κόστος θα πρέπει να επιμερίζεται αναλογικά.
Ερώτηση: Στις ελάχιστες απαιτήσεις της Δράσης 3. «Έξυπνο σύστημα διασφάλισης
προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα», αναφέρεται σαφώς η αναγκαιότητα
προμήθειας υπόγειων αισθητήρων παράνομης στάθμευσης σε ράμπες και διαβάσεις ΑΜΕΑ. Στην
περιγραφή της Δράσης 1. « Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης», αναφέρεται ότι τα
δεδομένα λαμβάνονται από αισθητήρες στάθμευσης ή λοιπά μέσα ελέγχου, αλλά στις ελάχιστες
απαιτήσεις παρακάτω, δεν αναφέρεται σαφώς η αναγκαιότητα προμήθειας αισθητήρων
στάθμευσης.
Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε μας αν στην Δράση 1. «Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης
στάθμευσης», είναι απαραίτητη ή όχι η προμήθεια αισθητήρων στάθμευσης, για την παροχή των
περιγραφόμενων υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της Δράσης 1 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού ελεγχόμενης στάθμευσης, υπό την
προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι όροι και οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα
όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά. Ειδικότερα,
είναι απαραίτητη η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού αισθητήρων στάθμευσης ή λοιπών
μέσων ελέγχου, αρκεί η προτεινόμενη λύση να μπορεί να συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, οπτικοποιεί
και διαμοιράζεται, σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα ελέγχου στάθμευσης.
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Ερώτηση: Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης η επέκταση / εμπλουτισμός υφιστάμενων εφαρμογών
ενός Δήμου αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;
Οι δαπάνες επέκτασης – αναβάθμισης εφαρμογών είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται αθροιστικά
(με τα υφιστάμενα συστήματα) οι ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ε για την
εφαρμογή.
Ερώτηση: Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 5. «Συστήματα ενημέρωσης για κυκλοφορία,
κτλ.», είναι αποδεκτή η χρήση και αξιοποίηση του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας της
Περιφέρειας, που παρέχει αυτές τις υπηρεσίες προς τους πολίτες, ώστε ο Δήμος να προβεί μόνο
στην προμήθεια εξοπλισμού που θα παρέχει τα κυκλοφοριακά δεδομένα που απαιτούνται για
την ακριβέστερη πρόβλεψη των υπηρεσιών αυτών;
Στο πλαίσιο της Δράσης 5 είναι επιλέξιμες οι επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το
αντικείμενο της δράσης δαπάνες, υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι όροι και
οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες λειτουργικές
απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά.
Ειδικότερα επισημαίνονται θα πρέπει να τηρούνται όσο προβλέπονται στην παρ.1.2.4 της οικείας
Πρόσκλησης.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις τεχνολογικές και
λειτουργικές προτεραιότητες, που αναφέρονται στους Ειδικούς Όρους (9) της υποπαρ. 1.2 της παρ.
1 «Περιεχόμενο Πρόσκλησης» της οικείας πρόσκλησης. Επιπλεον, ο δικαιούχος υποχρεούται με
βάση το κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του να διασφαλίσει το λειτουργικό αποτέλεσμα της πράξης
λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον σκοπό αυτό.
Ερώτηση: Η μελέτη δράσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ θα πρέπει να εκπονείται
υποχρεωτικά από ανεξάρτητο σύμβουλο;
Η Μελέτη που θα πρέπει να συνοδεύει την προτεινόμενη Πράξη εκπονείται σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ:(α) είτε από ανεξάρτητο σύμβουλο, σύμφωνα με το σημείο 10 της
παραγράφου 1.2 «Ειδικοί Όροι», μετά από ανάθεση του δικαιούχου δήμου, (β) είτε από τον ίδιο
τον δυνητικό δικαιούχο (με τους περιορισμούς της Παραγράφου 1.5).
Ερώτηση: Το Υποέργο πλάνου προβολής και επικοινωνίας το συντάσσει ο Σύμβουλος τεχνικής
υποστήριξης του σχετικού υποέργου συμβούλου;
Δεν προκύπτει από την Πρόσκληση υποχρέωση σύνταξης πλάνου προβολής και επικοινωνίας από
τον ανεξάρτητο σύμβουλο. Το πλάνο προβολής και επικοινωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 4.2
της οικίας Πρόσκλησης δύναται να αποτελεί αντικείμενο του οικονομικού φορέα που θα αναλάβει
τη Δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι υποχρεωτικό.
Ερώτηση: Ο αναφερόμενος π/υ ανά Δήμο στο Παράρτημα Α περιλαμβάνει το κόστος για της
Δημοσιότητα και του Ανεξάρτητου Συμβούλου;
Ναι, περιλαμβάνεται.
Ερώτηση: Τα τηλεπικοινωνιακά κόστη (π.χ. κάρτες SIM) αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη στο
πλαίσιο Δράσεων που απαιτούν τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις; Αν ναι για πόσο χρονικό
διάστημα;
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Στο πλαίσιο των Δράσεων που απαιτούν τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις είναι επιλέξιμες οι
επαρκώς τεκμηριωμένες και συναφείς με το αντικείμενο της δράσης δαπάνες προμήθειας
εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών (υπό την προϋπόθεση να πληρούνται στο σύνολο τους οι
όροι και οι περιορισμοί της Πρόσκλησης, ήτοι τα όρια του προϋπολογισμού, οι ελάχιστες
λειτουργικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές, κ.ά.), εκτός των δαπανών που αφορούν σε λειτουργικά
κόστη.
Συνεπώς, κατά περίπτωση, ισχύει η οριζόντια απαίτηση για την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση και
τη ρευματοδότηση, αποκλειστικά και μόνο ως προς την υποχρέωση του δικαιούχου να τις
διασφαλίσει, αλλά τα σχετικά λειτουργικά κόστη δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο της
οικείας Πρόσκλησης.
Ερώτηση: Σε ποιο email αποστέλλεται η αίτηση δημιουργίας νέου λογαριασμού χρήστη /
επέκταση για το ΟΠΣ;
Αποστέλλεται στο email opsdesk@madc.gr. Οι αιτήσεις που έχουν αποσταλεί
digitalcities@madc.gr έχουν προωθηθεί εσωτερικά και δεν χρειάζεται να επανυποβληθούν.

στο

Ερώτηση: Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί
προκειμένου ο Δήμος να λάβει προέγκριση του ΤΔΠ από τη ΓΓΤΤ ως προς τη συμβατότητά τους με
το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, σύμφωνα με την παρ.2 του Άρθρου 44 του Ν.4635/2019».
Ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει το συμπληρωμένο τεχνικό δελτίο, με ό,τι αφορά στην
αρμοδιότητα της ΓΓΤΤ, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ggtt@mindigital.gr. Η γενική Γραμματεία θα εκδώσει τη σχετική έγκριση μετά την
εξέταση της πρότασης και ενδεχόμενη επικοινωνία με τον δυνητικό δικαιούχο.
Ερώτηση: Η κατά περίπτωση προέγκριση του Τεχνικού Δελτίου από την ΓΓΤΤ (παρ. 8) αφορά και
την δημιουργία ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου (W-MAN) κλειστού τύπου (μητροπολιτικό
δίκτυο
INTRANET)
(ΣΧΕΤ
Α/Α
37
δράση
Marketplace);
Για την εν λόγω δράση απαιτείται βεβαίωση από την ΓΓΠΣΔΔ για την μη κάλυψη αυτού από το
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ;
Η υποχρέωση προέγκρισης του τεχνικού δελτίου από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων ισχύει για όλες τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καθώς ελέγχει τη συμβατότητά
τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Πλάνο.
Η βεβαίωση για τη μη κάλυψη υπηρεσίας/υποδομής από το ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΙΙ είναι χωριστή απαίτηση
σύμφωνα με την Πρόσκληση.
Ερώτηση: Αναφορικά με τη Δράση 17 «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και
ψηφιακών υπογραφών» παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν το ποσό των 30.0000 ευρώ αφορά
συνολικά τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα ή για κάθε Νομικό Πρόσωπο αντιστοιχεί ποσό
30.000€;
Ο περιορισμός αφορά το σύνολο της Δράσης, για τον Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα και ως εκ
τούτου ο συνολικός π/υ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000€. Οι άδειες λογισμικού μπορούν να
μοιραστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων.
Ερώτηση: Για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Δράσης 1: «Έξυπνο Σύστημα
Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)», απαιτείται η κατάθεση κυκλοφοριακής μελέτης από τον Δήμο;
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Δεν απαιτείται η κατάθεση κυκλοφοριακής μελέτης από τον Δήμο για την υποβολή αίτησης
χρηματοδότησης της Δράσης 1. Στο πλαίσιο όμως της ωρίμανσης ή/και της υλοποίησης των
προτεινόμενων δράσεων, θα πρέπει να υφίστανται ή/και να προβλέπεται ότι θα έχουν εκδοθεί
εγκαίρως οι προαπαιτούμενες, από την κείμενη νομοθεσία, μελέτες.
Ερώτηση: Υπάρχει πρότυπο επιστολή απόσυρσης Πράξης;
Δεν υπάρχει πρότυπο. Είναι αποδεκτές όλες οι επιστολές αιτήματος απόσυρσης εφόσον έχουν
πρωτοκολληθεί από τον Φορέα υποδοχής τους.
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