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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΞΞΝΑ / Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Μαλζνπδίδνπ θαη Σαηδεδάθε 1

Ρόλθ

Ζξάθιεην Θξήηεο
71202

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

Διιάδα

1

Χϊρα

Κωδικόσ ΝUTS

EL431

Τθλζφωνο

2810 279241, 2810 279200

Φαξ

2810343574

2

efahra@culture.gr

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διηζάβεη Θαβνπιάθε

3

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

www.culture.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)
Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

4

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5 πνπξγείν θαη αλήθεη ζηελ Θεληξηθή Θπβέξλεζε
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.6
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είλαη ν πνιηηηζκφο.

1
2
3

4
5

6

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ
υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του
Δθμοςίου κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν
ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5,
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ)
Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και
υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν
άλλθ δραςτθριότθτα.
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 7
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.8
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηηο δηεπζχλζεηο: http://www.promitheus.gov.gr,
culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=170 θαη
https://culture.gr/el/information/SitePages/ann_contests.aspx.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ9
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ , Θσδ. ΑΔΠ 0021
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ.
ελάξηζ. έπγος 2019ΔΞ00210028).
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Λν 2 κε ηίηιν: “Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και
Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών” ηηρ Ππάξηρ: «Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο
ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος» ε νπνία έρεη εληαρζεί
ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Κπήηη 2014-2020», κε βάζε ηελ 1272/13.03.2019 (ΑΓΑ:
9ΤΘΜ7ΙΘ-Γ57) Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο, θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5032332. Ζ παξνχζα
ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΡΞΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ
ΞΓΔ.10

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (δηαθήξπμεο) είλαη ε πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο δξάζεο ςεθηαθήο
πιεξνθφξεζεο κε θχξην άμνλα:
Α) Μία διαδικηςακή τηθιακή πλαηθόπμα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο πνπ ζα
παξνπζηάδεη ηνπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Ξ.Δ. Ζξαθιείνπ,
Β) Κία εθαπμογή τηθιακήρ πεπιήγηζηρ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο (app ζε iOS & Android) πνπ ζα
ελνπνηεί ζε ζεκαηηθέο δηαδξνκέο ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία ηνπ Λνκνχ Ζξαθιείνπ,
αξκνδηφηεηαο ηεο ΔΦΑΖ, θαη ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην έξγν ηεο ελνπνίεζεο
Αξραηνινγηθψλ Σψξσλ Κεζαξάο θαη ην έξγν ησλ Ξνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ.
7
8

9
10

Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ
ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014)
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Γ) Ρε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ κένηπος πληποθόπηζηρ ζηελ είζνδν ηεο Θλσζνχ κε ηελ
εγθαηάζηαζε ελφο stand ελεκέξσζεο κε έληππν πιηθφ.
Γ) Ρελ πινπνίεζε κίαο εθαπμογήρ τηθιακήρ πεπιήγηζηρ ζηον σώπο ηος ανακηόπος ηηρ
Κνυζού, φπνπ κε ηερλνινγία beacons ζα γίλεη ςεθηαθή ζήκαλζε 38 ζεκείσλ φπνπ ππάξρνπλ ήδε
πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο θαη πνπ ν ρξήζηεο ζα ιακβάλεη ζην θηλεηφ ηνπ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε
ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη. Ζ εθαξκνγή ζα ελζσκαηψλεη θαη ερεηηθή μελάγεζε γηα θάζε ζεκείν.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ δψδεθα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ
εμήληα επξψ (212.660,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, {πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ:
εθαηφλ εβδνκήληα έλα ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (171.500,00 €) θαη ΦΞΑ: ζαξάληα έλα ρηιηάδεο
εθαηφλ εμήληα επξψ (41.160,00 €).
Ρα πξνο πξνκήζεηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, πξέπεη λα πιεξνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα νξηδφκελα
ιεπηνκεξψο σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο, φπσο
αλαξηάηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Ζ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ππφ ηε κνξθή
ρσξηζηψλ ηκεκάησλ δελ είλαη δπλαηή ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ζρεηηθήο αλάγθεο εληαίνπ
ζπληνληζκνχ ηεο πινπνίεζεο απηνχ.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ην ππνέξγν 2 «Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο ηηρ
Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος» νξίδεηαη ζε 14 μήνερ.
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η θαη ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο,
βάζεη11 ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ.
Ρα πξνο πξνκήζεηα αγαζά θαη ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 72000000-5 «πεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή
ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε» θαη 30200000-1 «Δμνπιηζκφο
12
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη πξνκήζεηεο» - CPV 79810000-5 «Υπθρεςίεσ εκτφπωςθσ.

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 212.660,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 171.500,00 ΦΡΑ : 41.160,00 ).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθν Ξξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ, Πρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε ςεθηαθψλ
εθαξκνγψλ ορίηεται ςε 14 μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει 13 τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ14:
11
12
13

Άρκρο 86 ν.4412/2016
Σφμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει
Άρκρο 86 ν.4412/2016
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-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,16

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά
Θζματα”,

14

15
16

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο
και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι
απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
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-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ
Α.Ε.Ρ.Ρ.»

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

-

Ρελ ππ' αξηζ. 137675/ΔΘ1016/19-12-2018 .Α. (ΦΔΘ 5968/Β/2018) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟
αξηζ. 110427/EΘ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ Β΄3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Ρξνπνπνίεζε
θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β΄1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο
“Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 – 2020 - Έιεγρνη
λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο
Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο
πξάμεσλ”» (ΞΑΠΓ-1ε έθδνζε/31.7.2015), φπσο ηζρχεη.
Ρελ ππ, αξίζκ. Α.Ξ. 10537/2018/04-10-2018 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Τεθηαθήο Ξνιηηηθήο γηα
ηελ πξνέγθξηζε ηνπ ΡΓΞ ηεο ΔΦΑΖ
Ρελ ππ‟αξηζκ. 1272/13.03.2019 (ΑΓΑ: 9ΤΘΜ7ΙΘ-Γ57) Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν:
Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο
ηος Ηπακλείος»

-

-

-

-

-

Τθν υπ’ αρ. 581/05-02-2020 (ΑΔΑ:9ΔΘΨ7ΛΚ-Α6Κ) Απόφαςθ Τροποποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο:
«Ψθφιακόσ οδθγόσ περιιγθςθσ ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ και ςτον αρχαιολογικό πλοφτο του
Θρακλείου».
Τθν αρ.πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΧ/99554/68197/296/152/21-4-2020 (ΑΔΑ:
Ω8Λ94653Ρ4-3ΨΘ
Τροποποίθςθ
τθσ
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΧ
/319218/256523/1755/891/3-7-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΔΣ4653Ρ4-6ΒΟ) " Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν του
υποζργου 1 "Ζρευνα -Συλλογι-Αξιολόγθςθ-Καταγραφι πλθροφοριακοφ υλικοφ " του ζργου
«Ψθφιακόσ οδθγόσ περιιγθςθσ ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ και ςτον αρχαιολογικό πλοφτο του
Θρακλείου».
Τθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν ενταγμζνθ Ρράξθ: «Ψθφιακόσ οδθγόσ περιιγθςθσ
ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ και ςτον αρχαιολογικό πλοφτο του Θρακλείου» με κωδικό Ρράξθσ
(ενάρικμο) Κ.Α. 2019ΕΡ00210028 (ΟΡΣ 5032332) τθσ ΣΑΕΡ 002/1 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ.
Τθν
υπ.αρ
ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΘΑ/ΤΔΟΥ/181993/12418/4058/2052/21-4-2020
(ΑΔΑ:
6ΣΛΞ4653Ρ4-ΨΒ8) απόφαςθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θρακλείου περί οριςμοφ επιτροπισ
10
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διενζργειασ Δθμόςιων ανοικτϊν διαγωνιςμϊν& διεκνι δθμόςιων ανοικτϊν διαγωνιςμϊν και
αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θρακλείου, όπωσ
ιςχφει.
-

Ρελ
ππ.αξ.
ΞΞΝΑ/ΓΓΑΞΘ/ΔΦΑΖΟΑ/ΡΑΔΚ/288421/203015/6846/248/12-06-2020
(ΑΓΑ:Υ89Υ4653Ξ4-ΖΕ) απφθαζε πεξί εγθξίζεσο ηεο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ δεκφζηνπ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.

-

Τθν υπ. αρίκμ. 280/24-01-2020 ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΔ του ΕΡ «Κριτθ 2014 – 2020».

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27/07/2020 και ϊρα 15:0017
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , τθν 31/07/2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00 π.μ.

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ18

Ρροκιρυξθ19 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ
16/06/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
1. Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 20

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 21.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.22: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 93658.
17

18

19

20

21

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ
ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω
των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων
από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν.
4605/2019.
Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το
επιλζξει. Ρρβλ. άρκρο 65, παρ.6, ν.4412/2016
Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα
V του Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ
του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από
τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται
ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν
από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. . Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654.
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο 23 24 25 26,
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : «Ρατρίσ», «Νζα Κριτθ», «Αντίλαλοσ τθσ Μεςαράσ».
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)27
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε δηεχζπλζε
(URL): https://www.culture.gr, ζηελ δηαδξνκή: Αξρηθή►Δλεκέξσζε►Αλαθνηλψζεηο Γηαγσληζκνί►Γηεζλείο Γηαγσληζκνί
(https://www.culture.gr/el/information/SitePages/international_competitions.aspx) ζηηο 19/06/202028.

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που

22
23

24

25

26

27

28

Άρκρο 36 του ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται
θ
ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε
άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι
και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Θ
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ,
ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα
α.α.), βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ
(ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ
τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ
άρκρο 36 τθσ με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και
Τουριςμοφ
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επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ29
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

29

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ30 είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

θ με αρ. 2/2020 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+31
Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ32

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ
οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr τ33.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο 10 θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό
τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
30

31
32

33

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ
παρ.1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με
ςκοπό να περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ
μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων
όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ
προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων.
Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι
ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το
ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που περιλαμβάνει και
τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ
διακριτικισ ευχζρειασ τθσ Α.Α.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ και τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι
εν μζρει θ ελεφκερθ πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε
περίπτωςθ που απαιτοφνται ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα
με τον τρόπο πρόςβαςθσ των ενδιαφερομζνων.
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Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων
υποβάλλονται από
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα
το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο34.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο
που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν35.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με
το ν. 1497/1984 (Αϋ188)36.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο. 37.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
34

35
36

37

Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017(άρκρο 14)
Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με
τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο
Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των
άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
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επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.38
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα. *πχ Αγγλικι+, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ
ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα39.
Πρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξαθψλ
εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ
αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο
πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ
θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα
νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ηειεπηαία είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36
παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη
νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο
ζπκθσλίεο.
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα
Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λφκνπ 4250/2014.
4. Ξξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. Δηδηθφηεξα, φια ηα
δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην
πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί

38

Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του
άρκρου 43
του ν. 4605/2019.
39
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
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Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05‐10‐61. Ζ
επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53
ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.

2.1.5 Εγγυιςεισ40
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ
τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)41, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια
ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν42, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι)
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά
ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών ςπάπσοςν ζηο Παπάπηημα ΙV ηηρ παπούζηρ.

40
41

42

Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017)., κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ
93/31.5.2018),
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.43
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι44 για τθν υποβολι προςφοράσ45.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.46

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ47
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ48,
43

44
45

46
47
48

Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι
A.A. επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν
υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά,
τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ
Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι
ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
ι τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από
αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ
ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων
(Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).
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που ανζρχεται ςτο ποςό των τριϊν χιλιάδων τετρακοςίων τριάντα ευρϊ (3.430,00 €).49 Υπόδειγμα
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 30/06/2021, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 50
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3
ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν
προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ51
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ52 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:

49

50

51
52

Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, , (άρκρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του
άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171) και τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ” νοείται,
δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ
του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι
ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με
το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4
αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ
215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
νομοκετικισ μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
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Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου53.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων
αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ54.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί
ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)

53

54

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του
ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ. 55

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν.
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
*Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω πρόβλεψθ για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό τθσ παρ.
2.2.3.2. (παρ. 2 περ. α & β του άρκρου 73) αποτελεί δυνατότθτα τθσ Α.Α. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν.
4412/2016). ε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι δυνατότθτα θ Α.Α.
διαγράφεται θ παράγραφοσ αυτι+
2.2.3.4. Αποκλείεται56 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ57:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/201658,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να
55
56

57

58

Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν.
4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από
τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ
(εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ
νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ
παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι
του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ95)
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν
ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ59,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ
γεγονότοσ. 60
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ *Σο εν λόγω εδάφιο προςτίκεται από τθν A.A. ςτθν περίπτωςθ που ζχει ςυμπεριλάβει
ωσ λόγο αποκλειςμοφ τθν περ. β τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά διακριτικι τθσ ευχζρεια+.

59

60

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων)
ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ
ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.

23

20PROC006895373 2020-06-19

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)61 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν
λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που
ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 62.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του
ν. 4412/201663.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ64
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ65
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
61

Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν.
4497/2017.
62
Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
63
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί
θ επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
64
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και
τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
(Ρρβλ. άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ
οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5
και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω
κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
65
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ 66 ι να τουσ καλζςει να
προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου
επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν
υπό ανάκεςθ υπθρεςία 67
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια68
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:
Υο ειάρηζηε πξνυπφζεζε επηινγήο απαηηείηαη ν κέζνο γεληθφο εηήζηνο θχθινο ησλ ηξηψλ (3)
ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 171.500,00€ (εθαηφ εβδνκήληα έλα ρηιηάδεο
θαη πεληαθφζηα επξψ). Ήηνη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ κέζνπ γεληθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 514.500,00€ (πεληαθφζηεο δέθα ηέζζεξα ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ). Πε
πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3)
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ κέζνπ γεληθνχ εηήζηνπ θχθινπ γηα φζεο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ην αλσηέξσ ηηζέκελν φξην θαη‟ ειάρηζην.
Δάλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη Έλσζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ ή Θνηλνπξαμία, ε εηδηθή ηερληθή, επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα θαη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ε νπνία απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, κπνξεί λα πξνθχπηεη θαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο Θνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο.

66
67
68

Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που
αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των
ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ
και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα69
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται70
α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ 71 λα έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ 1 αληίζηνηρν κε ην
πξνθεξπζζφκελν, έξγν, (2015-2019), κε επηηπρία.
Αληίζηνηρν Έξγν ζεσξείηαη έλα Έξγν φηαλ παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: έξγν πνπ λα αθνξά ζη
ελ αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο πνπ αμηνπνηεί βάζε δεδνκέλσλ θαη δηαρεηξίδεηαη πνιηηηζηηθφ –
ηνπξηζηηθφ πιηθφ. Ολοκλήπυζη ενόρ Έπγος με επιηςσία λνείηαη σο, έξγν κε αληίζηνηρν Ξ/ θαη
εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο.

β) να διακζτουν ανθπώπινο δςναμικό και πόποςρ ικανούρ και αξιόπιζηοςρ για να θέπει ζε
πέπαρ επιηςσώρ ηιρ απαιηήζειρ ηος Έπγος, ζε όποςρ απαιηούμενηρ εξειδίκεςζηρ,
επαγγελμαηικών πποζόνηυν και εμπειπίαρ. Διδικόηεπα απαιηείηαι :

69

70
71



σο κέινο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, λα δηαηίζεηαη ζε ξφιν πεχζπλνπ Έξγνπ (project manager),
ππάιιεινο ή ζηέιερνο, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία με επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον 5
αληίζηνηρσλ Έξγσλ κε ην ππφ πξνθήξπμε Έξγν πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ γηα
ηελ ςεθηαθή πξνβνιή ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ θαη Ρνπξηζηηθνχ πιηθνχ /απνζέκαηνο,



Πηελ νκάδα έξγνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε κε πηπρίν ΑΔΗ ή ΡΔΗ (ή άιιεο
ηζφηηκήο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ Δμσηεξηθνχ) ζηνλ ηνκέα ηεο Ξιεξνθνξηθήο κε εκπεηξία
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να
επιβάλλουν απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ
και τεχνικοφσ πόρουσ και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α.
μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ,
αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί
να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει
ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο
πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων
να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ
τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ
κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ
αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που
επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3
τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε
ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με
τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.
''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ: ειδικά θ οικονομικι και
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν
Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω
Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που
εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν πριν από τθν τελευταία τριετία
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ζηελ πινπνίεζε 3 αληίζηνηρσλ ςεθηαθψλ πνιηηηζηηθψλ εθαξκνγψλ


Έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πηπρίν ζηνλ ηνκέα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο ή Φηινινγία (ή
άιιεο ηζφηηκήο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ Δμσηεξηθνχ) κε εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε 5
αληίζηνηρσλ εθαξκνγψλ πξνβνιήο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο.



Έλαο ζρεδηαζηήο πνιπκέζσλ κε εηδηθφηεηα ζην 3d animation θαη ζηηο εθαξκνγέο επαπμεκέλεο
θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Έλαο γξαθίζηαο κε εκπεηξία ζε 5 ηνπιάρηζηνλ έξγα πινπνίεζεο εθαξκνγψλ πξνβνιήο
πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο
Έλα εηδηθφ ζε ζέκαηα ζπιινγήο, γεσνπηηθνπνίεζεο & ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο δεδνκέλσλ
κε ρξήζε UAV κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έξεπλα ζρεηηθή κε αλάθηεζε
ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε UAV (Unmanned Aerial Vehicle) θαη ζρεηηθή επαγγεικαηηθή
πηζηνπνίεζε.




2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ72
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με:
α) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ηα πξφηππα EN ISO 9001:2015. Ρν
πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο, ήηνη ηελ
πινπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ή άιιν ηζνδχλακν.
Πηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξνχζα πξνυπφζεζε ηζρχεη γηα φια ηα κέιε απηψλ.
73

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των

72

73

Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ.
άρκρο 82 ν. 4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν
ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν
πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν
λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και να
πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.
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δεςμϊν τουσ με αυτοφσ74. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν
οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ75.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι
εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 76.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 77.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο
ςτθν παροφςα Ραράρτθμα III το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ78 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 179
74

75
76
77
78

79

Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των
υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ
ςφμβαςθσ
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και
τθν ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ,
Μζροσ IV Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.
Από
τισ
2-5-2019,
παρζχεται
θ
νζα
θλεκτρονικι
υπθρεςία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ
του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά
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Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν80
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα81 ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.82
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα83 84
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201685.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν
ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να
δείτε
το
ςχετικό
Διορκωτικό
ςτθν
ακόλουκθ
διαδρομι
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
80
81
82

83

84

85

Πρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.
Εξακολουκεί
να υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που
αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το
άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να
προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια
επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα
επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα
τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ :
66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
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ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)86.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο
ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.487.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να
ιςχφουν88.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν89. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του
γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά90:
86
87

88
89

90

Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ
λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των
δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά
ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ
κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ
αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013).
Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του91. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ
φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.292 και 2.2.3.493 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του94.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ,
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά
ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν
υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του
οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ
επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.

94

ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ
Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013),
κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
91
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
92
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να
αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν
προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου
22 από τον προςωρινό ανάδοχο, μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου».
93
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
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Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων95

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του96 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ
ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ97
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου
το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου
81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ
95

Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
96

97

Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.98
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ,99 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο
ιςχφοσ.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ΦΔΘ κε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ
ρξήζεσλ (2017, 2018, 2019), εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζή
ηνπο.
Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ηζνινγηζκφο ηνπ 2019 δελ έρεη δεκνζηεπζεί, νη δηαγσληδφκελνη
ππνβάινπλ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ
2019. Ρν ηζνδχγην απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν
Ππλνιηθφο Θχθινο Δξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2019 θαη απφ πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ
απνηειείηαη απηφο (θαηά πεξίπησζε).
Πε πεξίπησζε λενζχζηαηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε έλσζε –
θνηλνπξαμία, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε πξνζσξηλψλ ηζνινγηζκψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Πε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, είλαη
ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε πεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο
(2017, 2018, 2019) θαη‟ αλψηαην φξην.
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη δειψζεηο πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλή πξνζθνξά.
98

99

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ,
κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα
ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019.
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α/α

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6., οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν κατάλογο ςτον οποίο αναφζρεται θ εκτζλεςθ αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο
Ζργω ιτοι που να αφορά ςτθν ανάπτυξθ διαδικτυακισ πφλθσ που αξιοποιεί βάςθ δεδομζνων και
διαχειρίηεται πολιτιςτικό – τουριςτικό υλικό, με μνεία -για κάκε παράδοςθ- του παραλιπτθ -είτε
εμπίπτει ςτο δθμόςιο, είτε ςτον ιδιωτικό τομζα- τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ,
ςυνοδευόμενα από τισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ, που να αναφζρονται ςε επιτυχι ολοκλιρωςθ του
ζργου και όχι π.χ., μονό τθν υπογραφείςα Σφμβαςθ.
Επιςθμαίνεται δε ότι, κα λθφκοφν υπόψθ τα ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν ι
παραδόκθκαν πριν τθν τελευταία πενταετία, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου
ανταγωνιςμοφ.
Ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ υποβάλλει τα παρακάτω:
ΡΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ

ΔΙΑΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΟΥ
/ /20
ζωσ
/ /20

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ ΣΤΟ
ΕΓΟ/ΡΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΟΙΣΤΙΚΗΣ
ΡΑΑΛΑΒΗΣ

Αν οι παραλιπτεσ των ζργων είναι φορείσ του δθμοςίου τομζα, οι παροχζσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν
αποδεικνφονται με ζγγραφο που ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν κατά περίπτωςθ Ανακζτουςα
Αρχι. Εάν πρόκειται για ιδιωτικοφσ φορείσ, με βεβαίωςθ του αποδζκτθ ι -εφόςον αυτό δεν είναι
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δυνατόν- με απλι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα. Σε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται ζγγραφο που
αναφζρεται ςε επιτυχι ολοκλιρωςθ του ζργου και όχι π.χ., μονό τθν υπογραφείςα Σφμβαςθ.100

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν απφ
επίζεκα αλαγλσξηζκέλα δηεζλή ή επξσπατθά ηλζηηηνχηα)

101

.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του 102. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ
υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ,
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
100 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ XII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ
ικανότθτασ που ζχει κζςει θ Ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
101

102

Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.
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Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.103

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ104
Κριτιριο ανάκεςθσ105 τθσ Σφμβαςθσ106 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά:
Α) βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ107, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Συντελεςτισ
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ βαρφτθτασ
(%)
Τεχνικι Λφςθ
K1
103

104

105

106

107

Μεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ
υλικοφ

95%
15%

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν
υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ
οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ
ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Στθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ
καλφτερθσ αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε
ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. Ρρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92
Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ.
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K2

Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν

20%

K3

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ προςφερόμενου εξοπλιςμοφ

5%

K4

Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα,
άδειεσ χριςθσ

10%

K5

Ευχρθςτία-φιλικότθτα-πολυκαναλικότθτα των λφςεων

5%

Κ6

Ρροςβαςιμότθτα των λφςεων

10%

K7

Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, βιωςιμότθτα

10%

K8

Ετοιμότθτα, τεκμθρίωςθ και επάρκεια τθσ ςυνολικισ λφςθσ

20%

Υπθρεςίεσ

5%

K9

5%

Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
Σφνολο

100%

Κ1: Μεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ τριςδιάςτατθσ ςάρωςθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ υλικοφ
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ μεκοδολογία ψθφιοποίθςθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ του
υλικοφ, κακϊσ και τα μζτρα αςφάλειασ, ϊςτε να μθν υπάρχει κανζνασ κίνδυνοσ αλλοίωςθσ των
τεκμθρίων που κα προςφζρονται για ψθφιοποίθςθ. Επίςθσ, κα αξιολογείται θ ςυμβατότθτα με τισ
προδιαγραφζσ ψθφιοποίθςθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται
από τθ ςχετικι εγκφκλιο (βλ. 1.4 Θεςμικό Πλαίςιο, εδάφιο κςτϋ).
K2: Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αρχιτεκτονικι λφςθ που προςφζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για
τισ προτεινόμενεσ εφαρμογζσ.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με λειτουργικότθτεσ/χαρακτθριςτικά που
αποδίδουν, ςυνολικά, ζνα καλφτερο αποτζλεςμα, κακϊσ και από τα δείγματα τα οποία κα
υποβάλλει μαηί με τθν τεχνικι προςφορά.
K3: Τεχνικζσ προδιαγραφζσ προςφερόμενου εξοπλιςμοφ
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ του
υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςτον προςφερόμενο εξοπλιςμό που κα υπερκαλφπτει τισ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
K4: Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα, άδειεσ χριςεισ
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, θ χριςθ ανοικτϊν
προτφπων, ανοιχτϊν δεδομζνων και αδειϊν χριςθσ των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του
υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων.
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Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με υπθρεςίεσ/τεχνικζσ/τεχνολογίεσ που:
 προςφζρουν μεγαλφτερθ αςφάλεια δεδομζνων
 προςφζρουν επιπλζον λειτουργικότθτεσ λογιςμικϊν αδειϊν χριςθσ κ.λπ.
K5: Ευχρθςτία-φιλικότθτα-πολυκαναλικότθτα των λφςεων
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ ευχρθςτία, θ φιλικότθτα και θ πολυκαναλικότθτα των
προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με χριςθ μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ και
βελτιςτοποίθςθσ ευχρθςτίασ.
K6: Ρροςβαςιμότθτα των λφςεων
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ προςβαςιμότθτα των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του
υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με επιπλζον λειτουργικότθτεσ/δυνατότθτεσ
για ομάδεσ ΑμεΑ.
K7: Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, βιωςιμότθτα
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ επεκταςιμότθτα παραμετροποίθςθ, διαλειτουργικότθτα και
βιωςιμότθτα των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των
απαιτοφμενων.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ που:
o βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ
o προςφζρουν άλλεσ δυνατότθτεσ (π.χ. βζλτιςτθσ χριςθσ, προςκικθσ και επεξεργαςίασ
περιεχομζνου)
K8: Ετοιμότθτα, τεκμθρίωςθ και επάρκεια τθσ ςυνολικισ λφςθσ
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ ετοιμότθτα, τεκμθρίωςθ και επάρκεια τθσ ςυνολικισ λφςθσ του
υποψιφιου Αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με πλθρζςτερθ τεκμθρίωςθ επάρκειασ τθσ
τεχνικισ λφςθσ.
K9: Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ
Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκοφν οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ.
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ προςφορζσ με καλφτερεσ (ποςοτικά και ποιοτικά)
υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ.

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 108
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ109.
108

109

Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν. 4608/2019), κακϊσ και
16 ν. 4412/2016.
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Βi = ς1 x Λ1 + ς2 x Λ2 +……+ςν x Λν
όπου:
Βi

θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i

ςν

ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ ν

Λν

θ βακμολογία του κριτθρίου αξιολόγθςθσ ν

Θ κατάταξθ των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν) για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ
είναι με βάςθ τον ακόλουκο τφπο:
Ρi = 85 x (Βi/Bmax) + 15 x (Kmin/Κi)
όπου:
Βmax

θ βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά

Κi

το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ Ρροςφοράσ i

Κmin

Θ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά από όλεσ τισ προςφορζσ

Ρi

τελικι βακμολογία τθσ προςφοράσ i ςτρογγυλοποιθμζνο ςε 2 δεκαδικά ψθφία

Επικρατζςτερθ είναι θ προςφορά με το μεγαλφτερο Ρi .

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ
Διακιρυξθσ, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά είδοσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ110.

110

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο ....), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο,
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι
Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» 111.
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον
ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ
ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν
προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 112
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ113.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:

111

112

113

Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ, εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται
οι παρ. 1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016)
Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα114, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και
ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία
υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία
φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ115
114
115

Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019.
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι,
ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ.
2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ
φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα
τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ
προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ116
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν117: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται
ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται .....φμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο
οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486
624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν
ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
116

117

Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία
πρόςφορα να αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ,
περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ .
Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016.
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2.4.3.2 Σεσνική Πποζθοπά
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην Ξαξάξηεκα Η «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο» ηεο Γηαθήξπμεο,
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη
ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα θαζψο
θαη ηα βηνγξαθηθά ηεο νκάδαο έξγνπ.
Πηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο ζχκθσλα κε
ηα ππνδείγκαηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο. Νη Ξίλαθεο Ππκκφξθσζεο πεξηέρνπλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο ζπκκφξθσζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. Νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε κε απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία (ηερληθέο πεξηγξαθέο, θπιιάδηα, ηερληθά έληππα
εγρεηξίδηα ρξήζεο, θ.ιπ.) ησλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία ζα
πξνζδηνξίδνπλ θαηά ηξφπν ζαθή θαη κνλνζήκαλην, ηηο πνηνηηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο ηερληθέο
ηδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο
ζηε ρξήζε ησλ παξαδνηέσλ.
Ρα ζηνηρεία απηά βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα Θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2.3.1 ηεο παξνχζαο.

Επιπλζον ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ μζςα ςτθν τεχνικι του προςφορά κα υποβάλλει ανάλογα με το
πακζτο εργαςίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε μορφι διακριτοφ παραρτιματοσ το οποίο κα
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν τεχνικι προςφορά και κα παρουςιάηει δείγματα προκειμζνου να
αποδείξει τθν ςχετικι εμπειρία και τεχνογνωςία του τα οποία και κα αξιολογθκοφν από το
κριτιριο Κ2 K2: Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι:.
Ειδικότερα τα δείγματα αυτά κα αφοροφν:
Για το πακζτο εργαςίασ. ΡΕ2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ και προβολισ του
Δικτφου Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ηρακλείου
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι
τουσ προςφορά screen shots από το δικτυακό Portal, (ςυνολικά 3 που κα αφοροφν τθν πρϊτθ
ςελίδα και δφο εςωτερικζσ ςελίδεσ) τα οποία και κα αποτελζςουν αντικείμενο αξιολόγθςθσ για το
παρόν πακζτο εργαςίασ. Τυχόν μθ υποβολι των screenshots κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
βακμολόγθςθ τουσ με 0 ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο και τον αποκλειςμό τουσ από τθ ςυνζχεια τθσ
αξιολόγθςθσ.
Για το πακζτο εργαςίασ: ΡΕ3: Εφαρμογι Ψθφιακισ Ξενάγθςθσ ςε Android και Ios του δικτφου των
διαδρομϊν τθσ ΡΕ Ηρακλείου
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι
τουσ προςφορά screen shots από τθν εφαρμογι (κατ ελάχιςτον 5). Τυχόν μθ υποβολι των
screenshots κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν βακμολόγθςθ τουσ με 0 ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο και τον
αποκλειςμό τουσ από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.
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Για το πακζτο εργαςίασ: ΡΕ4: Εφαρμογι περιιγθςθσ (app) μζςα ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε 38
ςθμεία ενδιαφζροντοσ + θχθτικι ξενάγθςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι
τουσ προςφορά screen shots από τθν εφαρμογι (κατ ελάχιςτον 3). Τυχόν μθ υποβολι των
screenshots κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν βακμολόγθςθ τουσ με 0 ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο και τον
αποκλειςμό τουσ από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.
Για το πακζτο εργαςίασ: ΡΕ6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ
επιλεγμζνων αρχαιολογικϊν χϊρων ςε 10 ςθμεία ενδιαφζροντοσ + 3D αναπαράςταςθ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι
τουσ προςφορά screen shots από τθν εφαρμογι (κατ ελάχιςτον 5). Τυχόν μθ υποβολι των
screenshots κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν βακμολόγθςθ τουσ με 0 ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο και τον
αποκλειςμό τουσ από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.
Για το πακζτο εργαςίασ: ΡΕ7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ Διαδραςτικοφ Χρονολογίου
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι
τουσ προςφορά screen shots από τθν εφαρμογι (κατ ελάχιςτον 3). Τυχόν μθ υποβολι των
screenshots κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν βακμολόγθςθ τουσ με 0 ςτο ςυγκεκριμζνο κριτιριο και τον
αποκλειςμό τουσ από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ.

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν118.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ
διακιρυξθσ:
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 119
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι
οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ120) ςε μορφι
pdf.]
118
119

120

Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα
π.χ. ανκρωποϊρεσ κ.α.
Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ.
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι,
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι121 ςτο
Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ
που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν122
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
δηλϊνεται από τουσ υποψηφίουσ ςτο ςχετικό πεδίο του εντφπου Οικονομικήσ προςφοράσ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ

121
122

Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
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ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι123.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν124
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2.
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,125
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1.
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
ε) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
ςφμβαςθσ.

123
124
125

Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν126
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ)127, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν Ραραςκευι 31/07/2020 και ϊρα 11:00 π.μ. 128



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.129
126

127

128

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16)
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28
του ν. 4605/2019.
Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά
τθν παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου
να ζχει προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1. τθσ παροφςασ.
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β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο
των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ
απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι130 προσ ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων131. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι132 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται133 ςτθν προςφορά με
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.

129

130
131
132
133

Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Βλ. άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
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Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με
αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω
ςταδίου 134. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ,
όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται
τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και
Οικονομικισ Ρροςφοράσ135.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου136 - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 137 από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ138 και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από
αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ
του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν139. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.

134

Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4, περ. α του άρκρου 33 του
ν.4608/2019.

135

Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του άρκρου 33 του
ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7,
περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,

136
137
138
139
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ
τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υπoβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του
παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει
αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ140
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν.
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.141
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά142 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω
διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4
ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με
*Α+ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ

140

141

142

Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν.
4605/2019.
Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12
περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν.
4605/2019.
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ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα
τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του143.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ
διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν
κατά τα οριηόμενα ανωτζρω144 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί
να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα
κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: ποςοςτό 15%145 ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ
και ποςοςτό 10%146 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ
κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον
προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά147, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ

143
144
145

146
147

Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016)
Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ
υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ,
που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ 148. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ149 από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά150.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ
νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και
πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ151 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι

148

149
150
151

Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που
απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν
Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ,
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν
πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ152.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά153 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία»
του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν154
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ,
θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από
άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψιφιοι.155
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν
περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.

152
153

154

155

Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ.
β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του
άρκρου 9 του π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που
κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι
ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ.156
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από
τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.157
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ
από τθν ΑΕΡΡ158.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ
τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 159. Δικαίωμα άςκθςθσ των
ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν
προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ
προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν
εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ.
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157
158

159

Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016.
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ160. Για
τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά161.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ
τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν.
4412/2016.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι
παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το
αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα
ι θ παράλειψθ.

160
161

Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον το
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 162
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ, που κα καλφπτει τθ διαφορά
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ
προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το
ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε
οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν
ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

- Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
162

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ
ςυνεργαςίασ.163. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει
ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. [
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου
να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ
άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται
να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του
άρκρου 131 του ν. 4412/2016.

163

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ164

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ
οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.165

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ166

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του
ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

164
165
166

Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
1. Δμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ

2. Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοςτοφ ζωσ 20% τθσ ςφμβαςθσ άνευ ΦΡΑ με τθν
προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ.
εξόφλθςθ του υπόλοιπου ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ
ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία
λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου
κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ
διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ167 το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ
χορθγθκείςασ προκαταβολισ168.
3. Τμθματικι εξόφλθςθ απολογιςτικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια
υπθρεςιϊν κάκε φάςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6.1 τθσ Διακιρυξθσ.
A) Μετά τθν πρϊτθ τμθματικι παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι (πακζτα εργαςίασ 1,4,7,8), ο
ανάδοχοσ κα λάβει τθν αμοιβι που προκφπτει από τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά
B) Με τθν δεφτερθ τμθματικι παράδοςθ και οριςτικι παραλαβι, ο ανάδοχοσ κα λάβει τθν
αμοιβι που προκφπτει από τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά (πακζτα εργαςίασ 2,3,5,
9,)
Γ) Ενϊ με τθν τρίτθ τμθματικι παράδοςθ (πακζτα εργαςίασ 6,10,11,12) και τθν οριςτικι
παραλαβι του ζργου, κα γίνει θ καταβολι του εναπομζνοντοσ ποςοφ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ όπωσ
προκφπτει από τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016169, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
167

168

169

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ
ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται170
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016171
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)172 .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ για τισ υπθρεςίεσ (εφόςον πρόκειται για νομικό
πρόςωπο και 20% εφόςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο) και 4% για τισ προμικειεσ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ173 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν
δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
170
171

172

173

Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα
για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ,
Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.),
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016.
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει,
είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο
υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ174.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ,
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν175
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ
υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των
174
175

Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα
που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ
αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι
από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016176. Ρριν από τθν
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.

176

Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.

62

20PROC006895373 2020-06-19

6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο – Ρροϊςταμζνθ τθσ ΕΦΑΘ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από
τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο
θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ
κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον
επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων
τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι
παραλαβισ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ177

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 14 μινεσ.
Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ ωσ εξισ:
Θ πρϊτθ φάςθ κα είναι τον 8ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 1,4,7,8
Θ δεφτερθ φάςθ κα είναι τον 10ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 2,3,5,9,

177

Άρκρο 217 του ν. 4412/2016.
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Θ Τρίτθ και τελευταία φάςθ κα είναι τον 14ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ
6,10,11,12 κακϊσ και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου178. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ179 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.
4412/2016180 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 181

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ
που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι
παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ
ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω
178

179
180
181

Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
άλλωσ τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Ππωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 219 του ν.4412/2016, όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43, παρ. 26 του ν.4605.
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παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει
να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν
επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ
τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι
παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221182του ν. 4412/2016.183

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ184

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με ζκπτωςθ
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ
των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
182

183
184

Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33 του ν.4608/2019, με τισ
οποίεσ τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016.
Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 220 του ν. 4412/2016.
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6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ185

Δεν προβλζπεται.

6.6

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα
για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του
ΑΚ.
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των
υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ
προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)186.

185
186

Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ»,
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ
Διακιρυξθσ, τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με
διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ
του υφιςτάμενου νομοκετικοφ πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν.
4412/2016.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ
λειτουργίασ τθσ








Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου, θ οποία ανικει ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ
Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του ΥΡΡΟΑ. Υπαγόμενα Τμιματα ςτθν Υπθρεςία αυτι είναι
τα εξισ:
Τμιμα Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων και Μουςείων
Τμιμα Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων και Μουςείων
Τμιμα Αρχαιολογικϊν Ζργων και Μελετϊν
Τμιμα Συντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Τζχνθσ
Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ
Γραφείο Φφλαξθσ-Ρλθροφόρθςθσ
Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Ηρακλείου με ζδρα το Ηράκλειο και χωρικι
αρμοδιότθτα τθν περιφερειακι ενότθτα Ηρακλείου είναι οι εξισ:
α) Θ επιςτθμονικι ζρευνα, θ αποκάλυψθ, θ διατιρθςθ, θ ςυντιρθςθ, θ προςταςία, θ ανάδειξθ, θ
προβολι και θ φφλαξθ των αρχαιοτιτων, θ ζκκεςι τουσ ςε Μουςεία, κακϊσ και θ ςυμμετοχι τουσ
ςε εκκζςεισ ςτθν θμεδαπι και αλλοδαπι. Επιπλζον, θ μελζτθ, ο προγραμματιςμόσ, θ διαχείριςθ και
θ εκτζλεςθ οιουδιποτε αρχαιολογικοφ ζργου ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, αποκατάςταςθσ,
αναςτιλωςθσ, ανάδειξθσ και διαμόρφωςθσ των μνθμείων και
αρχαιολογικϊν χϊρων, κακϊσ και του άμεςου φυςικοφ ι μθ περιβάλλοντόσ τουσ, θ εκτζλεςθ όλων
των ανωτζρω ζργων με αυτεπιςταςία και απολογιςτικά ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
β) Θ μζριμνα για τθν επιςτθμονικι μελζτθ και δθμοςίευςθ των αρχαιοτιτων, θ διαχείριςθ των
μνθμείων, των αρχαιολογικϊν χϊρων, των μουςείων και των ςυλλογϊν, χωρικισ τουσ ευκφνθσ, τα
οποία ανικουν ςτο Κράτοσ, θ ςυμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα, θ διοργάνωςθ και
θ ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ, ςυνζδρια. Επιπροςκζτωσ, ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ και θ παρουςίαςθ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, εκδθλϊςεων ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ, θ προβολι
των επικοινωνιακϊν δράςεων, κακϊσ και θ παραγωγι ςυμβατικϊν και ψθφιακϊν εκδόςεων και
εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
γ) Θ ετιςια κατάρτιςθ και ςυνεχισ επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου τθσ Εφορείασ, θ
ςφνταξθ προτάςεων για τθν ζνταξθ νζων ζργων ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα ι θ
υλοποίθςι τουσ από εκνικοφσ πόρουσ, εςόδων μνθμείων και μουςείων περιλαμβανομζνων, θ
αποτίμθςθ τθσ ςτοχοκεςίασ κάκε Υπθρεςίασ και θ αναπροςαρμογι των ςτόχων.
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Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ (ςτο βακμό που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
και ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ αυτοφ από τουσ ενδιαφερομζνουσ οικονομικοφσ φορείσ)
Στο ανάκτορο και τον αρχ/κό χϊρο τθσ Κνωςοφ υπάρχουν 38 ενθμερωτικζσ πινακίδεσ,
τοποκετθμζνεσ ςε ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ κζαςθσ, με πλθροφορίεσ για το ανάκτορο, τον αρχ/κό
χϊρο και τθν ιςτορία του, αλλά και κάποιεσ με προτεινόμενεσ εναλλακτικζσ διαδρομζσ επίςκεψθσ
του μνθμείου.
Αντίςτοιχεσ πινακίδεσ υπάρχουν και ςε αρχ/κοφσ χϊρουσ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου.

ύνηομη Πεπιγπαθή Έπγος
Θ πράξθ αφορά ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ δράςθσ ψθφιακισ
πλθροφόρθςθσ με κφριο άξονα:
Α) Μία διαδικτυακι ψθφιακι πλατφόρμα πολιτιςτικοφ περιεχομζνου και ενδιαφζροντοσ που κα
παρουςιάηει τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Ρ.Ε. Θρακλείου,
Β) Μία εφαρμογι ψθφιακισ περιιγθςθσ ςε φορθτζσ ςυςκευζσ (app ςε iOS & Android) που κα
ενοποιεί ςε κεματικζσ διαδρομζσ τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μνθμεία του Νομοφ
Θρακλείου, αρμοδιότθτασ τθσ ΕΦΑΘ, και κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά με το ζργο τθσ ενοποίθςθσ
Αρχαιολογικϊν Χϊρων Μεςαράσ και το ζργο των Ρολιτιςτικϊν διαδρομϊν τθσ πόλθσ του
Θρακλείου.
Γ) Τθ δθμιουργία ενόσ μικροφ κζντρου πλθροφόρθςθσ ςτθν είςοδο τθσ Κνωςοφ με τθν εγκατάςταςθ
ενόσ stand ενθμζρωςθσ με ζντυπο υλικό.
Δ) Τθν υλοποίθςθ μίασ εφαρμογισ ψθφιακισ περιιγθςθσ ςτον χϊρο του ανακτόρου τθσ Κνωςοφ,
όπου με τεχνολογία beacons κα γίνει ψθφιακι ςιμανςθ 38 ςθμείων όπου υπάρχουν ιδθ
πλθροφοριακζσ πινακίδεσ και που ο χριςτθσ κα λαμβάνει ςτο κινθτό του πλθροφόρθςθ αναφορικά
με το ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται. Θ εφαρμογι κα ενςωματϊνει και θχθτικι ξενάγθςθ για κάκε
ςθμείο.

Με βαςικό άξονα το χάρτθ του νομοφ Θρακλείου, ο επιςκζπτθσ τθσ πλατφόρμασ κα ζχει τθ
δυνατότθτα να λάβει πλθροφορίεσ για τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ του νθςιοφ, με κφριο άξονα τα
μνθμεία του Θρακλείου, από τθν Ρροϊςτορικι περίοδο ζωσ τουσ Μεταβυηαντινοφσ χρόνουσ.
Οι αρχαιολογικοί χϊροι και τα μνθμεία του νθςιοφ κα παρουςιάηονται ψθφιακά, με τθ μορφι
κειμζνου, εικόνασ, βίντεο, εικονικισ περιιγθςθσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία, αλλά και επαυξθμζνθσ
παρουςίαςθσ (augmented reality) των μνθμείων μζςω φορθτϊν ςυςκευϊν. Ζτςι ο χριςτθσ κα
μπορεί να δθμιουργιςει όςο το δυνατόν πιο πλιρθ εικόνα, τόςο για τθν πρωταρχικι εικόνα που
παρουςίαηαν τα μνθμεία αυτά, όςο και για τθ ςθμερινι.
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Οι αρχαιολογικοί χϊροι και τα μνθμεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν παρουςίαςθ τθσ
διαδικτυακισ ψθφιακισ πλατφόρμασ είναι τα ακόλουκα:


Ανάκτορο Κνωςοφ



Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κνωςοφ: Μικρό Ανάκτορο, Βαςιλικι Ζπαυλθ, Τάφοσ-Ιερό, Μινωικόσ
Ξενϊνασ, Ανεξερεφνθτθ Οικία, Οικία Αρχιερζα



Ανακτορικό κτιριο Τουρκογειτονιάσ Αρχανϊν



Αρχαιολογικι Συλλογι Αρχανϊν



Αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτα Ανεμόςπθλια



Αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο Φουρνί



Μινωικι Ζπαυλθ Βακφπετρου



Μινωικι Ζπαυλθ των Κρίνων, Αμνιςόσ



Μινωικι Ζπαυλθ Νίρου Χάνι



Αρχαιολογικόσ χϊροσ Τυλίςου



Ανάκτορο Φαιςτοφ



Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κομμοφ



Βαςιλικι Ζπαυλθ Αγίασ Τριάδασ



Ανάκτορο Μαλίων



Βαςιλικι Β Χερςονιςου



ωμαϊκι Νεκρόπολθ Ματάλων



Αρχαιολογικόσ χϊροσ Γόρτυνασ: Άγιοσ Τίτοσ, ωμαϊκό Ωδείο



Ρραιτϊριο



Αρχαιολογικόσ χϊροσ Λζντα (Αςκλθπιείο)



Μονι Οδθγιτριασ



Κακολικό Μονισ Βαλςαμόνερου



Μονι Βροντθςίου



Μονι Ραναγίασ Κεράσ



Ναόσ Αγίου Κωνςταντίνου Αβδοφ



Ναόσ Αγίου Ραντελειμονα Μπιηαριανοφ



Ναόσ Ραναγίασ Φόδελε



Ραναγία θ Γκουβερνιϊτιςςα Ροταμιζσ Χερςονιςου
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Μονι Ραλιανισ



Ενετικά Τείχθ Θρακλείου και πφλεσ



Φροφριο Rocca a Mare (Κοφλεσ)

Μνθμεία πόλεωσ Θρακλείου : Κρινθ Μοροηίνι, Άγιοσ Μάρκοσ, Άγιοσ Τίτοσ Μπεντενάκι, ϋΑγιοσ
Ρζτροσ και Ραφλοσ, Κρινθ Bembo, Άγιοσ Μθνάσ, Μικρόσ Άγιοσ Μθνάσ, Άγιοσ Ματκαίοσ, ερείπια
Ναοφ Αγίου Φραγκίςκου ςτον κιπο του Αρχ/κοφ Μουςείου


Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου (κα υπάρξει διαςφνδεςθ μζςω link με τθν αντίςτοιχθ
ενταγμζνθ πράξθ που υλοποιεί το Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου).



Συλλογι Μαλεβiηίου



Μουςείο Αγίασ Αικατερίνθσ

Σθμείωςθ:
Α) Για τα μνθμεία και τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Ρόλθσ του Θρακλείου δεδομζνου ότι ο
Διμοσ Θρακλείου υλοποιεί με ίδιουσ πόρουσ αντίςτοιχθ δράςθ με τίτλο: «Δθμιουργία υποδομϊν
για χάραξθ διαδρομϊν ενδιαφζροντοσ ςτθν παλιά πόλθ» θ οποία δράςθ προβλζπει παραδοτζα
ψθφιακισ ςιμανςθσ και προβολισ, κα υπάρχει θ ςχετικι μζριμνα διαςφνδεςθσ των δφο ζργων,
ϊςτε να διαςυνδεκοφν ψθφιακά οι διαδρομζσ.
Β) Αντίςτοιχα για τα μνθμεία και τουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Μεςαράσ, κα υλοποιθκεί από τθν
Ρεριφζρεια Κριτθσ το ζργο με τίτλο: «Δθμιουργία Δικτφου Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Αρχαιολογικϊν
Χϊρων Μεςαράσ», όπου ομοίωσ προβλζπονται δράςεισ ψθφιακισ ςιμανςθσ και προβολισ. Με τθν
ολοκλιρωςθ αυτϊν των ζργων κα υπάρχει θ ςχετικι διαςφνδεςθ τουσ με τθν πφλθ που προτείνεται
ςτο πακζτο εργαςίασ 5, ϊςτε να υπάρχει και μία ενιαία προβολι των μνθμείων τθσ ΡΕ Θρακλείου.
Ο επιςκζπτθσ τθσ πλατφόρμασ κα μπορεί, επίςθσ, να προετοιμάςει μια ενδεχόμενθ μελλοντικι του
επίςκεψθ του ςτα μνθμεία, αφοφ πζρα από τα ςτοιχεία για τα ίδια τα μνθμεία, κα μπορεί να
αντλιςει πλθροφορίεσ επίςκεψθσ, ωράρια λειτουργίασ χϊρων και λοιπι πολιτιςτικι πλθροφορία.
Θ πράξθ χωρίηεται ςε δφο διακριτά υποζργα: το πρϊτο αφορά εργαςίεσ αυτεπιςταςίασ που κα
υλοποιθκοφν από τθν ΕΦΑΘ και περιλαμβάνει τα κάτωκι πακζτα εργαςίασ.
Υποζργο 1 Αυτεπιςταςία
Α: Ζρευνα - Συλλογι - Αξιολόγθςθ - Καταγραφι Ρλθροφοριακοφ Υλικοφ
Ρακζτο εργαςίασ 1: Συλλογι - Τεκμθρίωςθ υλικοφ
Ρακζτο εργαςίασ 2: Φωτογράφθςθ ςθμείων και χϊρων
Ρακζτο εργαςίασ 3: Μεταφράςεισ για τισ εφαρμογζσ ςε 4 γλϊςςεσ: Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά –
Ιταλικά
Ρακζτο εργαςίασ 4: Ζντυπο φυλλάδιο - προμικεια αναλωςίμων υλικϊν
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Το Υποζργο 2 - Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών - που
είναι και αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ περιλαμβάνει τα κάτωκι πακζτα εργαςίασ:
Ρακζτο εργαςίασ 1: Ψθφιακι επεξεργαςία υλικοφ - ςαρϊςεισ με drone 3 τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ
Ρακζτο εργαςίασ 2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ και προβολισ του Δικτφου
Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου
Ρακζτο εργαςίασ 3: Εφαρμογι Ψθφιακισ Ξενάγθςθσ ςε Android και iOS του δικτφου των διαδρομϊν
τθσ ΡΕ Θρακλείου
Ρακζτο εργαςίασ 4: Εφαρμογι περιιγθςθσ (app) μζςα ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε 38 ςθμεία
ενδιαφζροντοσ + θχθτικι ξενάγθςθ
Ρακζτο εργαςίασ 5: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δικτφου beacons (ςε Κνωςςό και ςτθν είςοδο κάκε
μνθμείου, ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ) αρμοδιότθτασ ΕΦΑΘ ςε όλο το νομό και λοιποφ εξοπλιςμοφ
υποςτιριξθσ.
Ρακζτο εργαςίασ 6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ επιλεγμζνων
αρχαιολογικϊν χϊρων ςε 10 ςθμεία ενδιαφζροντοσ
Ρακζτο εργαςίασ 7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ Διαδραςτικοφ Χρονολογίου
Ρακζτο εργαςίασ 8: Εφαρμογι δυναμικοφ ψθφιακοφ καλεντάρι εκδθλϊςεων τθσ ΕΦΑΘ
Ρακζτο εργαςίασ 9: Δθμιουργία ψθφιακϊν promo video
Ρακζτο εργαςίασ 10: Εκπαίδευςθ - Ριλοτικι λειτουργία
Ρακζτο εργαςίασ 11: Υπθρεςίεσ web marketing - δθμιουργία newsletter και εφαρμογι
αναπαραγωγισ newsletter
Ρακζτο εργαςίασ 12: Δθμιουργία και αναπαραγωγι επαυξθμζνου χάρτθ δικτφου διαδρομϊν

Παπαλαβή ηυν πακέηυν επγαζίαρ ηος έπγος
Η παραλαβι κα γίνει ςε 3 φάςεισ:
Θ πρϊτθ φάςθ κα είναι τον 8ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 1,4,7,8
Θ δεφτερθ φάςθ κα είναι τον 10ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 2,3,5,9,
Θ Τρίτθ και τελευταία φάςθ κα είναι τον 14ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ
6,10,11,12 κακϊσ και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.
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Σα Απσαιολογικά μνημεία ηηρ Π.Ε. Ηπακλείος
Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι αρχαιολογικοί χϊροι και μνθμεία τθσ Ρεριφζρειασ
Θρακλείου που κα αποτελζςουν αντικείμενο προβολισ του παρόντοσ ζργου:
Οι αρχαιολογικοί χϊροι και τα μνθμεία που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν παρουςίαςθ είναι τα
ακόλουκα:
Ανάκτορο Κνωςοφ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κνωςοφ: Μικρό Ανάκτορο, Βαςιλικι Ζπαυλθ, Τάφοσ-Ιερό, Μινωικόσ Ξενϊνασ,
Ανεξερεφνθτθ Οικία, Οικία Αρχιερζα
Ανακτορικό κτιριο Τουρκογειτονιάσ Αρχανϊν
Αρχαιολογικι Συλλογι Αρχανϊν
Αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτα Ανεμόςπθλια
Αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτο Φουρνί
Μινωικι Ζπαυλθ Βακφπετρου
Μινωικι Ζπαυλθ των Κρίνων, Αμνιςόσ
Μινωικι Ζπαυλθ Νίρου Χάνι
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Τυλίςου
Ανάκτορο Φαιςτοφ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κομμοφ
Βαςιλικι Ζπαυλθ Αγίασ Τριάδασ
Ανάκτορο Μαλίων
Βαςιλικι Β Χερςονιςου
ωμαϊκι Νεκρόπολθ Ματάλων
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Γόρτυνασ: Άγιοσ Τίτοσ, ωμαϊκό Ωδείο
Ρραιτϊριο
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Λζντα (Αςκλθπιείο)
Μονι Οδθγιτριασ
Κακολικό Μονισ Βαλςαμόνερου
Μονι Βροντθςίου
Μονι Ραναγίασ Κεράσ
Ναόσ Αγίου Κωνςταντίνου Αβδοφ
Ναόσ Αγίου Ραντελειμονα Μπιηαριανοφ
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Ναόσ Ραναγίασ Φόδελε
Ραναγία θ Γκουβερνιϊτιςςα Ροταμιζσ Χερςονιςου
Μονι Ραλιανισ
Ενετικά Τείχθ Θρακλείου και πφλεσ
Φροφριο Rocca a Mare (Κοφλεσ)
Μνθμεία πόλεωσ Θρακλείου : Κρινθ Μοροηίνι, Άγιοσ Μάρκοσ, Άγιοσ Τίτοσ Μπεντενάκι, ϋΑγιοσ
Ρζτροσ και Ραφλοσ, Κρινθ Bembo, Άγιοσ Μθνάσ, Μικρόσ Άγιοσ Μθνάσ, Άγιοσ Ματκαίοσ, ερείπια
Ναοφ Αγίου Φραγκίςκου ςτον κιπο του Αρχ/κοφ Μουςείου
Αρχαιολογικό Μουςείο Θρακλείου
Συλλογι Μαλεβiηίου
Μουςείο Αγίασ Αικατερίνθσ

Σεσνολογικοί παπάγονηερ ςλοποίηζηρ Έπγος
Για τθν ςωςτι υλοποίθςθ του ζργου κα λθφκοφν υπόψθ διάφοροι κρίςιμοι τεχνολογικοί
παράγοντεσ που αφοροφν όλουσ τουσ τομείσ και που ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:

Διαλειηοςπγικόηηηα εθαπμογών
Ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ φπαρξθ διαλειτουργικότθτασ τθσ πράξθσ, ϊςτε να καταςτεί
δυνατι θ κατά το δυνατόν μεγαλφτερθ διάκεςθ των υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ, ανταλλαγισ
περιεχομζνου και ψθφιακϊν δεδομζνων, αλλά και οι υπθρεςίεσ του διαδικτυακοφ τόπου ςτο ευρφ
κοινό.
Εξετάηοντασ τθν τεχνολογικι διάςταςθ, θ διαλειτουργικότθτα αφορά τθν ικανότθτα του
προτεινόμενου ςυςτιματοσ για τθν μεταφορά και χρθςιμοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ που
αποκθκεφει, επεξεργάηεται και διακινεί με άλλα ςυςτιματα εςωτερικά και εξωτερικά τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Στο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα, οι πλθροφορίεσ που καταγράφονται ςτθν βάςθ
δεδομζνων του ςυςτιματοσ και ςτθ ςυνζχεια προβάλλονται από αυτό, πθγάηουν από το ςφνολο του
πλθκυςμοφ και ςτο ςθμείο αυτό βρίςκεται και θ μοναδικότθτά του. Συνεπϊσ, ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ
του ζργου, θ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ και όχι θ αποκλειςτικι χριςθ τθσ από ζνα μόνο ςφςτθμα και
από ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ, ικανοποιείται πλιρωσ. Για τον λόγο αυτό, είναι υψίςτθσ ςθμαςία θ
φπαρξθ κατάλλθλων services ςτο ςφςτθμα, ϊςτε να είναι εφικτι θ πρόςβαςθ ςτθν βάςθ
δεδομζνων από άλλεσ εφαρμογζσ. Μζςω των services κα παρζχεται πλιρθσ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ
καταχωρθμζνεσ πλθροφορίεσ του ςυςτιματοσ. Θ πρόςβαςθ κα περιλαμβάνει δυνατότθτα
ειςαγωγισ, τροποποίθςθσ και εξαγωγισ πλθροφοριϊν. Θ μθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ
και διαςυνδεςιμότθτασ του με άλλα ςυςτιματα και εφαρμογζσ κα μείωνε τθν αξία τθσ
καταχωρθμζνθσ πλθροφορίασ και κατ’ επζκταςθ του ζργου.
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Ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα δεν είναι ςχεδόν ποτζ απομονωμζνο, αλλά αποτελεί ςυνικωσ τμιμα
ενόσ μεγαλφτερου ςυνόλου ςυςτθμάτων που διαςυνδζονται. Ειδικά ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ
Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ, θ διαςφνδεςθ ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με άλλα δεν είναι
απλϊσ επικυμθτι αλλά επιβεβλθμζνθ.
Το πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα αναπτυχκεί κα πρζπει να μπορεί να ανταλλάςςει δεδομζνα και
να ςυνεργαςτεί με άλλα ςυςτιματα, είτε εςωτερικά ςτο Φορζα είτε εκτόσ αυτοφ. Για το ςκοπό αυτό
κα πρζπει να τθρθκοφν οι ακόλουκεσ ςχεδιαςτικζσ αρχζσ:
Καλά τεκμθριωμζνεσ διεπαφζσ λογιςμικοφ: Θα πρζπει να είναι διακζςιμεσ οι κατάλλθλεσ διεπαφζσ
(APIs) για διαςφνδεςθ με τρίτα ςυςτιματα. Οι ςυγκεκριμζνεσ διεπαφζσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται
από αναλυτικι τεκμθρίωςθ, ϊςτε να μποροφν να αξιοποιθκοφν για διαςφνδεςθ με άλλα
ςυςτιματα.
Ζνα από τα ςθμαντικότερα τμιματα ενόσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι θ διεπαφι χριςτθ
(users interface). Θ διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να επιτρζπει
ςτουσ χριςτεσ να αξιοποιιςουν τισ λειτουργίεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, διαφορετικά το
ςφςτθμα κινδυνεφει να μθν είναι λειτουργικό.
Γραφικι διεπαφι χριςτθ: Το περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ κα είναι πλιρωσ γραφικό (GUI)
χρθςιμοποιϊντασ όλα τα γνωςτά χαρακτθριςτικά (ποντίκι, παράκυρα, μενοφ λειτουργιϊν, κουμπιά
λειτουργιϊν, λίςτεσ επιλογισ κ.λπ.).
Ρολυμεςικι διεπαφι χριςτθ: Εκτόσ από το κείμενο, το περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ κα πρζπει
να αξιοποιεί, όταν απαιτείται, και άλλεσ μορφζσ περιεχομζνου, όπωσ εικόνεσ, ιχο και βίντεο.
Διαφάνεια: Θ διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να κρφβει από τουσ χριςτεσ τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Συνζπεια: Θ διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να ζχει ενιαία ςχεδιαςτικι φιλοςοφία ϊςτε να μθν
μπερδεφεται ο χριςτθσ. Αυτό αφορά τόςο τθ χριςθ κοινισ χρωματικισ παλζτασ όςο και τθ χριςθ
κοινϊν ςυμβολιςμϊν για ομοειδείσ και παρόμοιεσ λειτουργίεσ.
Απόκριςθ: Ο χρόνοσ απόκριςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ,
ϊςτε ο χριςτθσ να μθν αναγκάηεται να κοιτάηει τθν οκόνθ του υπολογιςτι περιμζνοντασ τα
αποτελζςματα. Στθν περίπτωςθ χρονοβόρων λειτουργιϊν, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με
κατάλλθλα οπτικά μζςα ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ επεξεργαςία ϊςτε να μθν νομίςει ότι το ςφςτθμα
δεν αποκρίνεται.
Φιλικότθτα: Πταν ςχεδιάηεται θ διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι απευκφνεται
ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν τεχνολογία.
Θα πρζπει να καταβλθκεί προςπάκεια το περιβάλλον εργαςίασ να είναι όςο το δυνατό πιο απλό ςτθ
χριςθ. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να είναι καλά ςχεδιαςμζνεσ οι διάφορεσ λειτουργίεσ ϊςτε να
είναι λογικι θ αλλθλουχία των βθμάτων, να ελαχιςτοποιθκοφν τα βιματα που απαιτοφνται για τθν
ολοκλιρωςθ μια λειτουργίασ, να υπάρχει ςαφι ζνδειξθ ςε πιο βιμα μιασ λειτουργίασ βρίςκεται ο
χριςτθσ και πωσ μπορεί να προχωριςει ςτο επόμενο ι προθγοφμενο βιμα.
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Πολςκαναλικόηηηα
Ιδιαίτερα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ του Portal,
κρίνεται θ δυνατότθτα κζαςθσ και διάκεςισ τθσ μζςω πολλαπλϊν καναλιϊν διάκεςθσ τθσ
πλθροφορίασ.
Το μζροσ αυτό αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ εφαρμογισ που κα εκτελείται ςτα κινθτά τθλζφωνα
και κα προςφζρει πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο και ςτισ υπθρεςίεσ του Διαδικτυακοφ Κόμβου.
Σθμειϊνεται οι ότι εφαρμογζσ κα πρζπει να είναι native, να είναι πλιρωσ διαλειτουργικζσ με τθν
back office λφςθ και τον Διαδικτυακό Κόμβο, από όπου κα αντλεί το περιεχόμενο του ςε πραγματικό
χρόνο. Οι πλατφόρμεσ που κα καλφπτονται κα είναι κατ’ ελάχιςτον Android & iOS.
Οι εφαρμογι απαιτείται να είναι πλιρωσ διαδραςτικζσ με δυνατότθτα ανάκτθςθσ δυναμικισ
πλθροφορίασ και περιεχομζνου από κεντρικό Διακομιςτι μζςω ειδικοφ πρωτοκόλλου επικοινωνίασ
πάνω από TCP/IP ι HTTP και για δίκτυα GPRS/4G/WiFi.
Βαςικι απαίτθςθ είναι οι εφαρμογζσ να είναι εφχρθςτεσ ςτθν λειτουργία τουσ, να προςφζρουν
«διαιςκθτικι λογικι πλοιγθςθσ» (Intuitive Navigation Logic), ϊςτε να είναι δυνατι θ πλιρθσ χριςθ
τουσ με περιοριςμζνο αρικμό πλικτρων και με χριςθ μόνο ενόσ χεριοφ.
Γλϊςςα: Ο χριςτθσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζγει τθν επικυμθτι γλϊςςα. Θ επιλογι
τθσ γλϊςςασ κα πρζπει να επθρεάηει τόςο τθν ίδια τθν εφαρμογι όςο και το περιεχόμενο που αυτι
παρζχει ςτον τελικό χριςτθ.
Ρλοιγθςθ / περιιγθςθ: Θ εφαρμογι κα πρζπει να προςφζρει ζναν εφκολο τρόπο πλοιγθςθ /
περιιγθςθσ. Θ εμπειρία χριςθσ των εφαρμογϊν για τον χριςτθ κα πρζπει να είναι ταυτόςθμθ με
τθν πλοιγθςθ ενόσ web site αποτελοφμενο από ςελίδεσ (Pages) με κείμενο, εικόνεσ, ιχο και video,
και θ πλοιγθςθ μεταξφ των ςελίδων γίνεται με υπερςυνδζςμουσ (Hyperlinks). Επιπλζον, για κάκε
ςελίδα κα πρζπει να είναι δυνατι θ παραμετροποίθςθ τθσ Ρλοθγικισ τθσ ςυμπεριφοράσ αλλά και
των Διαδραςτικϊν τθσ δυνατοτιτων μζςα από προ-υλοποιθμζνεσ Διαδραςτικζσ Συμπεριφορζσ (Page
Behaviors).

Απαιηήζειρ Αζθάλειαρ
Ο Ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να λάβει ειδικι μζριμνα και να δρομολογιςει τισ κατάλλθλεσ
δράςεισ για τθν Αςφάλεια των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων, Εφαρμογϊν, Μζςων και Υποδομϊν, θ
οποία κα αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου κακϊσ και για
τθν προςταςία των προσ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων.
Ειδικότερα, κα πρζπει να φροντίςει για τθν προςταςία τθσ διακεςιμότθτασ και τθσ ακεραιότθτασ
των πλθροφοριϊν. Ο βακμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αςφάλειασ κρίνεται από το ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ
/ εφαρμογισ, τθ φφςθ των δεδομζνων που κα αποτελζςουν αντικείμενο τθσ επεξεργαςίασ, τουσ
κινδφνουσ που εγκυμονεί θ ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία. Εάν υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ με μικτό
χαρακτιρα (οργανωτικό ‐τεχνικά, διοικθτικό ‐τεχνικά), τότε ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να
ςυνεργαςκεί με τα αρμόδια ςτελζχθ του Φορζα για τθν υλοποίθςθ του τεχνικοφ τουσ μζρουσ.
Θ υλοποίθςθ των τεχνικϊν μζτρων κα πρζπει να γίνει με τθν ελάχιςτθ δυνατι παρεμπόδιςθ τθσ
λειτουργίασ του Φορζα και κα πρζπει να επιφζρει τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ τροποποιιςεισ ςτισ
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εφαρμογζσ και τα υποςυςτιματα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που δεν εμπλζκονται ςτισ
λειτουργίεσ αςφάλειασ. Επίςθσ, ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα πρζπει να δοκεί ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ
προδιαγραφζσ αςφάλειασ που προβλζπονται από τον Φορζα.
Σχετικά με τθν αςφάλεια του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, ιδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτα εξισ
ςτοιχεία:
Διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ των δεδομζνων που περιζχονται ςε αυτό.
Διαςφάλιςθ τθσ μθ αποποίθςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και επεξεργαςίασ δεδομζνων που περιζχονται
ςτο ςφςτθμα (non-repudiation).
Εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν αλλά και του περιοριςμοφ τθσ πρόςβαςθσ
ςτο ςφςτθμα, ςε επίπεδο χριςτθ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του φορζα (access control and
authorization).
Ραροχι μθχανιςμϊν εξακρίβωςθσ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ (authentication).
Ραροχι μθχανιςμϊν καταγραφισ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ και των ενεργειϊν του ςε μθ
προςβάςιμο από τρίτουσ μζςο (auditing).
Συμμόρφωςθ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν με τισ αρχζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του
νζου ευρωπαϊκοφ κανονιςμοφ GDPR.

Απαιηήζειρ Εςσπηζηίαρ ζςζηημάηυν
Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ πρζπει να είναι θ ευκολία και φιλικότθτα
χριςθσ. Το περιβάλλον εργαςίασ πρζπει να είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτφου και των
διαδικτυακϊν πυλϊν, θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα να είναι δυνατι μζςα από οποιονδιποτε web
browser χωρίσ εγκαταςτάςεισ ςτον χριςτθ, όλεσ οι ςυνιςτϊςεσ διεπαφισ με το χριςτθ (UI
components) ακολουκοφν το κοινό κζμα εμφάνιςθσ (theme) τθσ εφαρμογισ, ενϊ υπάρχει ενιαία και
ςυνεπισ (consistent) διάταξθ των ςτοιχείων κάκε επιμζρουσ εφαρμογισ ϊςτε να μθν
αποπροςανατολίηεται ο χριςτθσ.
Για τθν αποκικευςθ ςε πραγματικό χρόνο, τουσ χειριςμοφσ ακόμα και ςε μθ τελικι καταχϊρθςθ
φόρμασ, να είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ Ajax φορμϊν, οι οποίεσ επιτρζπουν τθν αποςτολι των
δεδομζνων τθσ φόρμασ προσ το ςφςτθμα χωρίσ τθν ανάγκθ πλιρουσ επαναφόρτωςθσ τθσ ςελίδασ.
Θα πρζπει να παρζχονται μθχανιςμοί καταχϊρθςθσ δεδομζνων οι οποίοι να διακζτουν ενδεικτικά
τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
Τθν ομαλι ςυνζχιςθ τθσ καταχϊρθςθσ ςτοιχείων ςτο ςφςτθμα από τον χριςτθ, κακϊσ και τθν
αποφυγι διπλϊν λανκαςμζνων εγγραφϊν.
Κατά τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτθτοι ζλεγχοι διαςταφρωςθσ ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ ορκότθτα, θ πλθρότθτα και θ ςυνζπεια των ςτοιχείων.
Να υπάρχουν προκακοριςμζνεσ τιμζσ ςε πεδία φορμϊν ϊςτε να διευκολφνεται ο χριςτθσ κατά τθν
ειςαγωγι δεδομζνων.
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Θ επεξεργαςία (ειςαγωγι, διαγραφι, μεταβολι) δεδομζνων να γίνεται από μια κοινι διεπαφι
χριςθσ και για ομοιομορφία των οκονϊν αλλά και μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και ευκολία ςτθν
ειςαγωγι νζων πεδίων ςτισ διαχειριηόμενεσ οντότθτεσ.
Οι εφαρμογζσ προςφζρουν ζλεγχο ειςαγωγισ δεδομζνων (αξιοπιςτία) προσ αποφυγι λακϊν των
χειριςτϊν / χρθςτϊν (validation).

Πποζβαζιμόηηηα
Ρρόςβαςθ για ΑΜΕΑ: Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου κα
πρζπει να υιοκετοφν τθν αρχι του «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ», εντάςςοντασ προχποκζςεισ και όρουσ
προςβαςιμότθτασ ςε ΤΡΕ για άτομα με αναπθρία βαςιηόμενεσ ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ
κανόνεσ, τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ W3C και ςυγκεκριμζνα ςτα Web Content Accessibility
Guidelines (WAI/WCAG). Σε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ τουλάχιςτον «ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA).

Πεπιγπαθή Πακέηυν Επγαζιών
Ρακζτο εργαςίασ 1: Ψθφιακι επεξεργαςία υλικοφ- ςαρϊςεισ με drone ςαρϊςεισ

3 τριςδιάςτατεσ

Θ διαδικαςία τθσ ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ του πρωτογενοφσ υλικοφ που κα αντλθκεί από το
ΡΑΚΕΤΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2 κρίνεται απαραίτθτθ, εφόςον το υλικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο για
πολλαπλζσ χριςεισ (ζντυπα, ψθφιακά αντίγραφα, χρθςτικά αρχεία).
Κατά τθν ψθφιοποίθςθ και ψθφιακι επεξεργαςία κρίνεται απαραίτθτο να ακολουκθκοφν τα
ενδεδειγμζνα διεκνι πρότυπα και καλζσ πρακτικζσ. Στθν ψθφιοποίθςθ, θ ςωςτι χριςθ των
προτφπων ςυμβάλλει κατά κφριο λόγο ςτθν επίτευξθ τθσ διαλειτουργικότθτασ, τθσ
προςβαςιμότθτασ, τθσ διατιρθςθσ και τθσ αςφάλειασ. Για τθν επίτευξθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ
διαδικαςίασ τθσ ψθφιοποίθςθσ και ψθφιακισ επεξεργαςίασ κεωρείται ςκόπιμθ θ χριςθ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ, περιφερειακϊν, λογιςμικοφ ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ, κακϊσ και
θ εμπειρία και πλιρθσ τεχνικι κατάρτιςθ των χειριςτϊν των θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.
Τα παραγόμενα ψθφιακά αρχεία χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: τα ψθφιακά κφρια αντίγραφα
(master files) και τα χρθςτικά αρχεία (service files) που είναι ψθφιακά αντίγραφα από το πρωτότυπο
ςε χαμθλότερθ δειγματολθψία και ζχουν ςτόχο να περιορίηεται θ πρόςβαςθ ςτο κφριο αντίγραφο,
αλλά και να είναι πιο εφχρθςτα λόγω τθσ μορφισ τουσ και του μικρότερου όγκου τουσ. Κατά τισ
διαδικαςίεσ επεξεργαςίασ του υλικοφ γίνονται οι όποιεσ διορκωτικζσ επεμβάςεισ χρειάηονται ςτα
master files τθσ ψθφιοποίθςθσ (πχ εργαςίεσ cropping, rotating, διόρκωςθ χρωμάτων κ.ά.), ενϊ
παράγονται και ψθφιακά αντίγραφα ςε διαφορετικζσ αναλφςεισ και / ι μορφότυπουσ, προκειμζνου
να γίνει χριςθ τουσ ανάλογα με το ςκοπό αξιοποίθςισ τουσ ςε επόμενο επίπεδο.
Σαρϊςεισ με drone - 3 τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ
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Θα υλοποιθκοφν τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ χϊρων και μνθμείων ςε τεχνολογία 3d. Οι
τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν με εναζριεσ ςαρϊςεισ με τθν χριςθ
drone και να ςυμπλθρωκοφν με επίγειεσ λιψεισ.
Τα τριςδιάςτατα φωτογραμμετρικά μοντζλα κα γίνουν βάςει αποτυπϊςεων φωτογραφιϊν,
κειμζνων που διακζτει θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου.
Συνολικά κα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον 3 τριςδιάςτατα μοντζλα επιλεγμζνων μνθμείων τεκμθρίων που υπάρχουν ςτουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ ΡΕ Θρακλείου.

Ρακζτο εργαςίασ 2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ και προβολισ του Δικτφου
Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ηρακλείου
Το Web portal για τθν προβολι των Αρχαιολογικϊν χϊρων και μνθμείων τθσ ΡΕ Θρακλείου με
διαςφνδεςθ και διαλειτουργικότθτα με το ζργο τθσ ενοποίθςθσ Αρχαιολογικϊν Χϊρων Μεςαράσ και
το δίκτυο Ρολιτιςτικϊν διαδρομϊν Θρακλείου.
Θ περιιγθςθ του χριςτθ ςτθν εφαρμογι κα πραγματοποιείται μζςω ψθφιακϊν χαρτϊν, οι οποίοι
κα παρουςιάηουν τισ διαδρομζσ, κακϊσ και τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που βρίςκονται κατά μικοσ
τουσ.
Για τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ θ πλθροφορία κα παρζχεται με ποικίλουσ τρόπουσ, ϊςτε να είναι όςο
το δυνατόν περιςςότερο κατανοθτι από το χριςτθ και κα είναι ςε μορφι κειμζνου, εικόνασ αλλά
και τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ επιλεγμζνων μνθμείων των αρχαιολογικϊν χϊρων.
Οι πλθροφορίεσ που κα παρζχονται κα αφοροφν ποικίλα κζματα που κα βοθκοφν τον επιςκζπτθ να
προετοιμάςει τθν επίςκεψι του και κα τον διευκολφνουν και κατά τθ διάρκεια τθσ περιιγθςισ του.
Με αυτό τον τρόπο οι χριςτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερωκοφν για τισ διαδρομζσ, να
επιλζξουν εκείνεσ που ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντά τουσ και να προετοιμάςουν τθν
περιιγθςι τουσ.
Θ προςωποποιθμζνθ ξενάγθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ο περιθγθτισ και χριςτθσ τθσ εφαρμογισ
κα μπορεί να επιλζξει από το ςφνολο των διαδρομϊν τον επικυμθτό αρικμό χιλιομζτρων που κζλει
να διανφςει, κακϊσ και τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που κζλει να επιςκεφτεί και το portal κα του
προτείνει τθ βζλτιςτθ διαδρομι.
Θ εφαρμογι τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα ςχεδιαςτεί με τθν τεχνολογία του responsive web design,
ϊςτε να είναι άμεςα προςβάςιμθ και από φορθτζσ ςυςκευζσ.
Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κα πρζπει να ακολουκθκοφν ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ, οι οποίεσ και κα διαςφαλίςουν τθν επιτυχι ζκβαςθ του ζργου. Αυτζσ είναι:
Ρρογραμματιςμόσ ζργου.
Ανάλυςθ αναγκϊν και αρχικόσ ςχεδιαςμόσ των λειτουργιϊν.
Δθμιουργία του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ.
Τεχνικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ πφλθσ.
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Λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ των λειτουργιϊν.
Δομι και περιεχόμενο
Το υλικό τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα παρουςιάηεται ςε διακριτζσ ενότθτεσ, όπωσ κα προκφψουν από
το ζργο τθσ τεκμθρίωςθσ. Πςον αφορά τθν πλοιγθςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
αυτι κα δομείται ςε κατθγορίεσ υλικοφ, που κα προβάλλονται με τθν επιλογι τουσ και πάνω ςε
χάρτθ με διακριτό ςθμείο κάκε φορά.
Ψθφιακζσ εφαρμογζσ - υπθρεςίεσ
Θ περιιγθςθ του χριςτθ ςτο περιεχόμενο τθσ πφλθσ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ εφαρμογζσ:
Διαδραςτικόσ χάρτθσ εντοπιςμοφ και παρουςίαςθσ
Διαδραςτικόσ χάρτθσ εντοπιςμοφ και παρουςίαςθσ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ του τθσ ΡΕ
Θρακλείου. Ο χάρτθσ κα λειτουργεί και ωσ κεματικι πλοιγθςθ με τθν χριςθ μενοφ επιλογϊν κακϊσ
ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει π.χ. να εντοπίςει τισ μινωικζσ επαφλεισ τθσ ΡΕ Θρακλείου. Αυτζσ κα
του εμφανίηονται ςτον χάρτθ και επιλζγοντασ ζνα από αυτά κα προχωράει ςτο επόμενο επίπεδο
περιιγθςθσ, όπου κα μπορεί π.χ. να δει φωτογραφίεσ ι ζνα εικονικό πανόραμα.
Ραράλλθλα ο χριςτθσ κα μπορεί, αν δεν επικυμεί τθν πλοιγθςθ μζςα από τον διαδραςτικό χάρτθ,
να περιθγθκεί με τθν χριςθ μιασ κλαςικισ κεματικι πλοιγθςθσ. Τζλοσ, ο χάρτθσ κα δίνει τθν
δυνατότθτα ςτον χριςτθ να επιλζξει και τθν χρονικι περίοδο των ςθμείων ενδιαφζροντοσ.
Διαδραςτικόσ χάρτθσ διαδρομϊν ςτθ ΡΕ Θρακλείου
Ο χάρτθσ αυτόσ κα κάνει χριςθ του υποβάκρου του προθγοφμενου χάρτθ αλλά κα παρζχει τθν
επιπλζον πλθροφόρθςθ των κεματικϊν διαδρομϊν κάκε είδουσ. Ο χριςτθσ κα μπορεί να επιλζξει
τισ διαδρομζσ βάςει των ενδιαφερόντων του (Αρχαιολογικοί χϊροι, ναοί, μνθμεία), βάςει του μζςου
μετακίνθςθσ τουσ (αυτοκίνθτο, ποδιλατο, πεηόσ) ι τζλοσ βάςει του ςθμείου ςτο οποίο βρίςκεται. Το
ςφςτθμα αναγνωρίηοντασ τθσ ςυντεταγμζνεσ του και εφόςον ζχει ςφνδεςθ με gps κα αναγνωρίηει
τθν κζςθ του και κα προτείνει διαδρομζσ και ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι ςτθν οποία
βρίςκεται ο χριςτθσ.
Γενικζσ λειτουργίεσ - WEB 2.0. εργαλεία
Το ςφςτθμα που κα υποςτθρίηει τθν διαδικτυακι πφλθ κα δίνει επίςθσ τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ
να κάνει χριςθ WEB 2.0. εργαλείων, με τα οποία κα μπορεί να κάνει τα ακόλουκα:
Αποκικευςθ των αγαπθμζνων του ςθμείων ενδιαφζροντοσ,
Ενςωμάτωςθ Εργαλείων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Social media Τools) για ανταλλαγι εμπειριϊν - και
πολυμεςικοφ υλικοφ μεταξφ των χρθςτϊν.
Ενςωμάτωςθ Εργαλείων για τθν αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι προτάςεων – ςχολίων των
επιςκεπτϊν απευκείασ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ.

Λειτουργικζσ προδιαγραφζσ web portal
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Ρλατφόρμα Ανάπτυξθσ
Για τθν ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ δφναται να χρθςιμοποιθκεί πλατφόρμα Open Source.
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να είναι μία από τισ ευρζωσ διαδεδομζνεσ πλατφόρμεσ Web CMS με
μεγάλθ κοινότθτα χρθςτϊν/προγραμματιςτϊν και χιλιάδεσ εγκαταςτάςεισ ιςτοτόπων και να ζχει τα
κάτωκι χαρακτθριςτικά:
Ανεξαρτθςία από λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να μπορεί να εγκαταςτακεί ςε οποιοδιποτε server.
Ρολλαπλά επίπεδα πρόςβαςθσ μζςω ενςωματωμζνου υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ χρθςτϊν.
Ενιαία διαχείριςθ περιεχομζνου (Content Management).
Δυνατότθτα τιρθςθσ δεδομζνων ςε αυτόνομο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων ανοικτοφ
κϊδικα.
Δυνατότθτα παραμετρικοφ οριςμοφ τφπων δεδομζνων με διαφορετικά πεδία.
Εκτεταμζνεσ δυνατότθτεσ κατθγοριοποίθςθσ (όπωσ απλζσ και ιεραρχικζσ κατθγοριοποιιςεισ,
προαιρετικζσ, υποχρεωτικζσ και πολλαπλζσ επιλογζσ) του περιεχομζνου. Θ κατθγοριοποίθςθ κα
πρζπει να μπορεί να γίνεται μόνο από τουσ διαχειριςτζσ.
Δυνατότθτα ςυνειςφοράσ περιεχομζνου από τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ (user contributed
content) με τθ μορφι ςχολίων, φωτογραφιϊν, video.
Ρολυγλωςςία ςε επίπεδο πλθροφορίασ και δεδομζνων.
Επεκταςιμότθτα μζςω μθχανιςμοφ plug-in ι modules, ϊςτε να επιτρζπεται θ περαιτζρω ανάπτυξθ
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ.
Δυνατότθτα φιλοξενίασ newsletters, rss feeds.
Διαςφνδεςθ με κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.)
Ρλιρθ διαχωριςμό τθσ εμφάνιςθσ από το περιεχόμενο με τθ χριςθ τεχνολογίασ CSS.
Ρλιρεισ δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςε όλο το εφροσ τθσ πφλθσ με παραμετρικά κριτιρια και Full Text
Search.
Φιλοξενία Ιςτοτόπου
Θ επιλεγμζνθ πλατφόρμα κα εξαςφαλίηει τθ δυνατότθτα μεταφοράσ ςε οποιοδιποτε server που
πλθροί τισ απαιτιςεισ εγκατάςταςθσ. Θ διαδικαςία κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνθ δοκιμαςμζνθ
από χιλιάδεσ χριςτεσ ςε παγκόςμιο επίπεδο. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι υπάρχει θ δυνατότθτα
μεταφοράσ ςε Platform as a Service (PaaS) cloud πλατφόρμα ςε περίπτωςθ αυξθμζνων αναγκϊν.
Να ςθμειωκεί οτι το domain name κα δοκεί ςτον ανάδοχο από τθν ΕΦΑΘ. Τα χαρακτθριςτικά του
πακζτου φιλοξενίασ κα είναι τα εξισ:
8 Gb χϊροσ φιλοξενίασ, FTP / File Manager
SSI support & SSL support & cgi-bin
Plesk Server Control Panel
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MySQL databases (3 χ 100 Mb)/PHP/PHPMyAdmin
20 GB monthly traffic
Διαχείριςθ ςυςτιματοσ.
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει εγγενϊσ πλιρεσ διαχειριςτικό υποςφςτθμα το οποίο κα είναι
διακζςιμο μζςα από φυλλομετρθτι ιςτοφ (web browser), χωρίσ τθν ανάγκθ για εγκατάςταςθ
πρόςκετου λογιςμικοφ. Ειδικότερα, απαιτείται θ βελτιςτοποίθςθ του περιεχομζνου ϊςτε να
υπάρχει ςυμβατότθτα με βαςικοφσ web browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari).
Επίςθσ, απαιτείται θ βελτιςτοποίθςθ των γραφικϊν για γριγορο φόρτωμα ιςτοςελίδασ, θ χριςθ
WYSIWYG text editor ςτα πεδία όπου προβλζπεται διαμορφωμζνο ρζον κείμενο, μορφότυποι
ειςόδου περιεχομζνου που περιορίηουν τα επιτρεπόμενα HTML tags ανάλογα με τουσ ρόλουσ και
άδειεσ του εκάςτοτε διαχειριςτι κακϊσ και θ αυτόματθ δθμιουργία μικρογραφιϊν εικόνων όπου
απαιτείται.
Ραρουςίαςθ περιεχομζνων
Ρλιρθσ διαχωριςμόσ εμφάνιςθσ και περιεχομζνου μζςω CSS.
Φπαρξθ theme/template engine πλιρωσ διαχωριςμζνο από το περιεχόμενο, επιτρζποντασ τθ
μελλοντικι ςυνολικι αλλαγι τθσ εμφάνιςθσ τθσ δικτυακισ πφλθσ.
Φιλικά προσ τον χριςτθ URLs.
Ρλιρθσ δυνατότθτα αναηιτθςθσ περιεχομζνου ςε όλθ τθ δικτυακι πφλθ μζςω Full Text Search.
Γλϊςςεσ
Θ διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να παρζχει πλιρθ πολυγλωςςικι υποςτιριξθ ςε επίπεδο διεπαφϊν
χριςτθ, πλιρθ πολυγλωςςικι υποςτιριξθ ςε επίπεδο περιεχομζνου.
Δυνατότθτα επζκταςθσ των γλωςςϊν που υποςτθρίηει θ δικτυακι πφλθ ςε μελλοντικό χρόνο.
Δεδομζνα
Πλα τα δεδομζνα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα τθροφνται ςε ανεξάρτθτθ κεντρικι βάςθ δεδομζνων, θ
οποία κα υποςτθρίηει διαδικαςία τιρθςθσ αντιγράφων και πλθκϊρα βάςεων δεδομζνων.
Ενδεικτικά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν το Open Source RDBMS PostgreSql ι εναλλακτικά θ
MySql.
Απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ
Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει πλικοσ εναλλακτικϊν τρόπων διάκεςθσ τθσ πλθροφορίασ
προσ τρίτα ςυςτιματα. Στα πλαίςια του υποζργου κα αναπτυχκοφν μθχανιςμοί για RSS Feeds,
AtomPub Feeds κακϊσ και RESTFull Web Services. Θ τελευταία υπθρεςία κα μπορεί να παρζχει τα
δεδομζνα είτε ςε μορφι XML είτε ςε μορφι JSON. Για τθν ανάπτυξθ των υπθρεςιϊν κα
χρθςιμοποιθκοφν ευρζωσ διαδεδομζνα modules τα οποία κα πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμβατά με
τα Security Best Practices.
Διεπαφι Χριςτθ (User Interface)
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Θ διεπαφι χριςτθ του ιςτότοπου κα αναπτυχκεί εξ' ολοκλιρου ςε τεχνολογίεσ
HTML/CSS/JavaScript. Ειδικότερα ςθμειϊνεται ότι κα αναπτυχκεί με χριςθ τεχνικϊν που
ςτθρίηονται ςτθν αρχι του progressive enhancement.
Αναλυτικότερα, θ ανάπτυξθ μπορεί να γίνει ςε semantic HTML (με χριςθ μόνο HTML5
χαρακτθριςτικϊν που υποςτθρίηονται ευρζωσ από τουσ κυριότερουσ φυλλομετρθτζσ ιςτοφ), θ
εμφάνιςθ κα κακορίηεται από εξωτερικά αρχεία CSS (χριςθ CSS2.1 και χαρακτθριςτικϊν CSS3 που
υποςτθρίηονται ευρζωσ από τουσ κυριότερουσ φυλλομετρθτζσ ιςτοφ) και θ ςυμπεριφορά κα
ελζγχεται με χριςθ unobtrusive JavaScript. Με τον τρόπο αυτό αν κάποιοσ χριςτθσ δεν ζχει
ενεργοποιθμζνθ τθ JavaScript κα εξακολουκεί να μπορεί να πλοθγείται ςτον ιςτοχϊρο χωρίσ
κάποιεσ επιπλζον ευκολίεσ που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι χριςτεσ, εξακολουκϊντασ όμωσ να
παίρνει όλθ τθν πλθροφορία που μπορεί να του παρζχει ο ιςτότοποσ.
Χριςθ από ςφγχρονεσ κινθτζσ ςυςκευζσ (smartphones, tablets)
Με τθ χριςθ των δυνατοτιτων προγραμματιςμοφ και παραμετροποίθςθσ κακϊσ και με τθ χριςθ
των τεχνικϊν progressive enhancement και responsive web design κα αναπτυχκοφν δφο ξεχωριςτά
themes: ζνα για desktop υπολογιςτζσ και ζνα για ςφγχρονεσ φορθτζσ ςυςκευζσ. Ρροτείνεται (δεν
απαιτείται) θ χριςθ διαφορετικοφ subdomain για τα themes αυτά όπωσ ορίηουν οι διεκνείσ καλζσ
πρακτικζσ. Ειδικότερα, προτείνεται θ φιλοςοφία εκκίνθςθσ από τισ κινθτζσ ςυςκευζσ με ςταδιακι
βελτίωςθ (mobile-first progressive enhancement) μζςω Responsive Design, καλφπτοντασ ζνα μεγάλο
εφροσ αναλφςεων από 320x480 ζωσ 1920x1080. Θ διαδραςτικότθτα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα
ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ πλοιγθςθ τόςο μζςω δακτφλων όςο και μζςω
ποντικιοφ- πλθκτρολογίου.
Χριςθ από ΑμεΑ
Θ χριςθ semantic HTML, όπωσ αναφζρεται παραπάνω ςτθν παράγραφο για τθ Διεπαφι Χριςτθ,
δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ιςτότοπο να είναι ςυμβατόσ με βοθκθτικζσ τεχνολογίεσ όπωσ screen
readers, θ οποία κα ενιςχυκεί με τθ χριςθ κατάλλθλων attributes ςφμφωνα με το πρότυπα WCAG
(http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/) και WAI- ARIA (http://www.w3.ora/TR/waiaria/). Σθμειϊνεται, ότι κα παρζχεται και θ δυνατότθτα εναλλακτικισ παροχισ θχθτικϊν και οπτικϊν
περιεχομζνων με τθ χριςθ text transcripts (ιχοσ και video) ι/και closed captioning text (για video).
Templates
Απαιτείται θ ανάπτυξθ διαφορετικϊν templates για τθν ειςαγωγι και ανανζωςθ του περιεχομζνου
τθσ ιςτοςελίδασ ςτισ διαφορετικζσ ενότθτεσ. Ακόμα κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ
μετατροπισ των φωτογραφιϊν ςε μικρότερο κατά τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα.
Search engine optimization
Στα πλαίςια του υποζργου κα πραγματοποιθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε ο ιςτότοποσ
να εμφανίηεται ςε υψθλι κζςθ (ranking) ςε αναηθτιςεισ μζςα από μθχανζσ αναηιτθςθσ με ςκοπό
τθν επίτευξθ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ. Ειδικότερα κα πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω ενζργειεσ:
Χριςθ semantic HTML βελτιςτοποιθμζνθσ για web crowling από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ (URLs, HI,
description tags κλπ.)
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Ζρευνα για τισ λζξεισ κλειδιά (keywords) που χρθςιμοποιοφν πικανοί επιςκζπτεσ του ιςτοχϊρου.
Ζρευνα για τισ λζξεισ κλειδιά που κα φζρουν τισ περιςςότερεσ επιςκζψεισ ςτον ιςτοχϊρο.
Εντοπιςμόσ του ανταγωνιςμοφ ςτισ λζξεισ/κλειδιά που ςυνδζονται με το περιεχόμενο του
ιςτοχϊρου.
Ενίςχυςθ λζξεων/κλειδιϊν με μικρότερο ανταγωνιςμό και μεγαλφτερθ ανταποδοτικότθτα ςε
επιςκζψεισ.
Ενςωμάτωςθ των λζξεων/κλειδιϊν ςτο περιεχόμενο του ιςτοχϊρου ςε μεγαλφτερθ ςυχνότθτα
(ςτατικζσ ςελίδεσ περιεχομζνου, άρκρα, νζα κ.λπ.).
Επιπλζον απαιτείται θ πρόβλεψθ απλισ και ςφνκετθσ αναηιτθςθσ μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ
ιςτοςελίδασ με τθ δυνατότθτα χριςθσ φίλτρων και ποικίλων παραμζτρων.
Λιψθ ςτατιςτικϊν
Απαιτείται να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθ λιψθ ςτατιςτικϊν επιςκεψιμότθτασ
τθσ ιςτοςελίδασ με χριςθ τθσ υπθρεςίασ Google analytics.
Ρνευματικά δικαιϊματα και προςταςία φωτογραφικοφ υλικοφ
Στα πλαίςια του ζργου, το περιεχόμενο του Portal και των εφαρμογϊν ανικει αποκλειςτικά και
απαρζγκλιτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Το ίδιο ιςχφει και για τον κϊδικα που κα παραχκεί, ο οποίοσ
κα παραδοκεί ςτο φορζα υλοποίθςθσ με τθν παράδοςθ του υποζργου.
Το παρουςιαηόμενο φωτογραφικό υλικό (που πρωτογενϊσ κα αναπαραχκεί ςτα πλαίςια του ζργου)
και τα γραπτά κείμενα κα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία του φορζα υλοποίθςθσ και κα
προςτατεφονται από τουσ νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Εξαίρεςθ κα αποτελοφν εικόνεσ
που ο φορζασ κα ορίςει ωσ ενδεδειγμζνεσ προσ αποκικευςθ από το χριςτθ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι αυτζσ δε κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εμπορικά από τρίτουσ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ
του φορζα υλοποίθςθσ. Γενικότερα, για λόγουσ αςφαλείασ και προςταςίασ των πνευματικϊν
δικαιωμάτων, ο χριςτθσ κα πρζπει να αδυνατεί να αποκθκεφςει τθν εικόνα.

Ρακζτο εργαςίασ 3: Εφαρμογι Ψθφιακισ Ξενάγθςθσ ςε Android και iOS του δικτφου των
διαδρομϊν τθσ ΡΕ Ηρακλείου
Θ εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ που κα υλοποιθκεί, κα ενοποιεί και κα προςφζρει ψθφιακό
περιεχόμενο ςτουσ επιςκζπτεσ του νομοφ Θρακλείου και κα τουσ οδθγεί ςε επιςκζψιμα μνθμεία.
Θ εφαρμογι ψθφιακισ ξενάγθςθσ κα αναπτυχκεί ςτισ πλατφόρμεσ iOS και Android και κα
ςυνδζεται με τα beacons και τα QR codes που κα εγκαταςτακοφν ςτθν είςοδο επιλεγμζνων
μνθμείων -αρχαιολογικϊν χϊρων. Σε κάκε μνθμείο – αρχαιολογικό χϊρο κα τοποκετθκεί μία μικρι
αυτοκόλλθτθ πινακίδα, που κα ζχει ζνα beacon και ζνα qr code. Ο χριςτθσ κα μπορεί να λαμβάνει
ψθφιακι πλθροφορία ανάλογα με το ςθμείο που βρίςκεται κάκε φορά είτε ζχει ςφνδεςθ ςτο
Διαδίκτυο είτε όχι, αφοφ ζχει κατεβάςει τθν εφαρμογι ςτο κινθτό του ι το tablet του.
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Θ εφαρμογι ψθφιακισ ξενάγθςθσ ςτο Δίκτυο των Διαδρομϊν κα περιλαμβάνει μία πλατφόρμα που
κα βαςίηεται ςε καινοτόμεσ τεχνολογίεσ, που κα επαυξάνει τθν εμπειρία του τελικοφ χριςτθ –
επιςκζπτθ όπωσ παροχι ψθφιακοφ περιεχομζνου, offline maps, προςωποποιθμζνθ ξενάγθςθ κ.ά. Θ
προςωποποιθμζνθ ξενάγθςθ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι ο περιθγθτισ και χριςτθσ τθσ εφαρμογισ κα
μπορεί να επιλζξει από το ςφνολο των διαδρομϊν τον επικυμθτό αρικμό χιλιομζτρων που κζλει να
διανφςει, κακϊσ και τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που κζλει να επιςκεφτεί και θ εφαρμογι κα του
προτείνει τθ βζλτιςτθ διαδρομι. Θ πλθροφορία που κα λαμβάνει κα είναι ςε μορφι κειμζνου,
εικόνασ ι τριςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ.
Τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που ςυναντά ο επιςκζπτθσ ςτισ διαδρομζσ κα παρουςιάηονται τόςο με
γραμμικό τρόπο (ςθμεία ενδιαφζροντοσ κατά μικοσ των διαδρομϊν), όςο και με βάςθ ςτθ χρονικι
περίοδο ςτθν οποία αυτά ανικουν (π.χ. αρχαία, βυηαντινά, νεότερα κ.ά.), ϊςτε ο χριςτθσ τθσ
εφαρμογισ και επιςκζπτθσ τθσ περιοχισ να μπορεί να επιλζξει με βάςθ τα ενδιαφζροντά του και να
του προτακεί από το ςφςτθμα θ βζλτιςτθ διαδρομι.
Ειδικότερα τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τα οποία κα προβάλλονται μζςω τθσ εφαρμογισ ψθφιακισ
περιιγθςθσ είναι:
Ανάκτορο Κνωςοφ
Ανάκτορο Φαιςτοφ
Ανάκτορο Μαλίων
Αρχαιολογικι Συλλογι Αρχανϊν
Μινωικι Ζπαυλθ Βακφπετρου
Μινωικι Ζπαυλθ Νίρου Χάνι
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Τυλίςου
Βαςιλικι Ζπαυλθ Αγίασ Τριάδασ
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Λζντα (Αςκλθπιείο)
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Γόρτυνασ: Άγιοσ Τίτοσ, ωμαϊκό Ωδείο
ωμαϊκι Νεκρόπολθ Ματάλων
Ενετικά Τείχθ Θρακλείου και πφλεσ
Φροφριο Rocca a Mare (Κοφλεσ)
Μνθμεία πόλεωσ Θρακλείου : Κρινθ Μοροηίνι, Άγιοσ Μάρκοσ, Άγιοσ Τίτοσ, Μπεντενάκι, ϋΑγιοσ
Ρζτροσ και Ραφλοσ, Κρινθ Bembo, Άγιοσ Μθνάσ, Μικρόσ Άγιοσ Μθνάσ, Άγιοσ Ματκαίοσ, ερείπια
Ναοφ Αγίου Φραγκίςκου ςτον κιπο του Αρχ/κοφ Μουςείου
Μονι Βροντθςίου
Μονι Ραναγίασ Κεράσ
Ραναγία θ Γκουβερνιϊτιςςα Ροταμιζσ Χερςονιςου
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Μονι Ραλιανισ

Σθμειϊνεται ότι πρόκειται για χϊρουσ επιςκζψιμουσ με ςυγκεκριμζνο ωράριο λειτουργίασ είτε
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον αρχαιοφφλακα.

Από τα παραπάνω κα υπάρχει επιπλζον και ψθφιακι ςιμανςθ με beacon ςτθν είςοδο κάκε
αρχαιολογικοφ χϊρου ι μνθμείου ςτα κάτωκι:
Ανάκτορο Κνωςοφ
Ανάκτορο Μαλίων
Αρχαιολογικι Συλλογι Αρχανϊν
Μινωικι Ζπαυλθ Βακφπετρου
Μινωικι Ζπαυλθ Νίρου Χάνι
Αρχαιολογικόσ χϊροσ Τυλίςου
Φροφριο Rocca a Mare (Κοφλεσ)
Μονι Βροντθςίου
Μονι Ραναγίασ Κεράσ
Ραναγία θ Γκουβερνιϊτιςςα Ροταμιζσ Χερςονιςου
Μονι Ραλιανισ

Συνολικά ςε 11 μνθμεία - αρχαιολογικοί χϊροι.
Σθμειϊνεται ότι πρόκειται για χϊρουσ επιςκζψιμουσ με ςυγκεκριμζνο ωράριο λειτουργίασ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθν παραπάνω εφαρμογι κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και θ εφαρμογι για
τθν περιιγθςθ ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο πακζτο εργαςίασ 4.
Ρακζτο εργαςίασ 4: Εφαρμογι περιιγθςθσ (app) μζςα ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε 38 ςθμεία
ενδιαφζροντοσ + θχθτικι ξενάγθςθ
Ραράλλθλα κα ςχεδιαςτεί εφαρμογι για κινθτζσ ςυςκευζσ με τεχνολογία beacons μζςα ςτο
ανάκτορο τθσ Κνωςοφ. Στο πλαίςιο του πακζτου κα γίνει ψθφιακι ςιμανςθ 38 ςθμείων, ςτισ ιδθ
υπάρχουςεσ πλθροφοριακζσ πινακίδεσ.
Ρρόκειται για 38 ενθμερωτικζσ πινακίδεσ, τοποκετθμζνεσ ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε
ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ κζαςθσ, με πλθροφορίεσ για το ανάκτορο, τον αρχ/κό χϊρο και τθν ιςτορία
του, αλλά και κάποιεσ με προτεινόμενεσ εναλλακτικζσ διαδρομζσ επίςκεψθσ του μνθμείου.
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Ο χριςτθσ κα λαμβάνει ςτο κινθτό του πολφγλωςςθ πλθροφόρθςθ αναφορικά με το ςθμείο ςτο
οποίο βρίςκεται. Οι τεχνολογικζσ και λειτουργικζσ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ κα είναι παρόμοιεσ
με αυτζσ που περιγράφθκαν ςτο προθγοφμενο πακζτο εργαςίασ.
Θ εφαρμογι κα ενςωματϊνει και ςφντομθ θχθτικι ξενάγθςθ ςε Ελλθνικά – Αγγλικά για κάκε
ςθμείο.

Ρακζτο εργαςίασ 5: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δικτφου beacons (ςε Κνωςό και ςτθν είςοδο ςε
επιλεγμζνουσ χϊρουσ) αρμοδιότθτασ ΕΦΑΗ ςε όλο το νομό και λοιποφ εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ
Στο πλαίςιο του πακζτου εργαςίασ και ςε ςυνζχεια του προθγοφμενου πακζτου κα γίνει θ
προμικεια και θ εγκατάςταςθ τθσ ειδικισ ςιμανςθσ με τεχνολογία beacons & QR codes ςτισ
πινακίδεσ που υπάρχουν ι κα τοποκετθκοφν ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μνθμεία, ϊςτε ο
χριςτθσ πζρα από τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που κα δίνουν οι ταμπζλεσ για το χϊρο να λαμβάνει
πρόςκετο ψθφιακό περιεχόμενο με τθ χριςθ του κινθτοφ του ι του tablet και online από τα qr
codes και offline χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο με τθ χριςθ beacons.
Συνολικά κα εγκαταςτακοφν 49 beacons και qr codes ςε 38 ςθμεία ςτθ Κνωςό και 11 ςθμεία ςτθν
είςοδο ςε επιλεγμζνουσ Χϊρουσ αρμοδιότθτασ ΕΦΑΘ ςε όλο το νομό.
Επίςθσ, κα γίνει θ προμικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ (2 tablet) τα οποία και κα
χρθςιμοποιθκοφν για το beta testing των εφαρμογϊν περιιγθςθσ μζςα ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςςοφ
και ςτα υπόλοιπα μνθμεία τθσ ΡΕ Θρακλείου.
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ:
Τεχνικά χαρακτθριςτικά των ςυςκευϊν beacons
Tο μζγιςτο εφροσ του ςιματοσ εκπομπισ εξαρτάται από τθ ρφκμιςθ ιςχφοσ μετάδοςθσ, κακϊσ
και από ευρφτερουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. Τα ςιματα μποροφν να υποςτοφν
παρεμβολζσ, να διαπεράςουν ι να απορροφθκοφν από φυςικά εμπόδια, όπωσ τοίχοι,
πινακίδεσ κ.λπ.
Θ προεπιλεγμζνθ ιςχφσ εκπομπισ δφναται να οριςτεί ςε -12 dBm (dBm είναι θ μονάδα
απόλυτθσ ςτάκμθσ, αναφερόμενθ ςε ιςχφ 1 mW (μιλιβάτ) ˙ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ κα
πρζπει να χρθςιμοποιείται ο όροσ dBmW, ωςτόςο, εδϊ ζχει υιοκετθκεί ο όροσ dBm). Το
επίπεδο ιςχφοσ μετάδοςθσ μπορεί να ρυκμιςτεί από τον χριςτθ με τθν εφαρμογι διαχείριςθσ
των beacons.
Λαμβάνουμε υπόψθ ότι το εφροσ τιμϊν είναι κατά προςζγγιςθ και εξαρτάται από άλλουσ
παράγοντεσ, όπωσ το περιβάλλον λειτουργίασ και θ τοποκζτθςθ φάρων.
Θ ρφκμιςθ απόςταςθσ εκπομπισ ςιματοσ κάκε ςυςκευισ beacon μπορεί να πάρει ενδεικτικά- τισ κάτωκι τιμζσ:
 2 m. για το επίπεδο 0
 4 m. για το επίπεδο 1
 10 m. για το επίπεδο 2
 20 m. για το επίπεδο 3
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30m. για το επίπεδο 4
40 m. για το επίπεδο 5
60 m. για το επίπεδο 6
70 m. για το επίπεδο 7

Τεχνικά χαρακτθριςτικά tablet.
tablet με λογιςμικό τφπου android 14’’ με ακουςτικά
Ενδεικτικά χαρακτθριςτικά: Μζγεκοσ Οκόνθσ 14 ", Ανάλυςθ Οκόνθσ 1920 x 1080 pixels, Οκόνθ
Ρολλαπλισ Αφισ (Multi Touch) Ναι, LED Backlight Ναι, Λογιςμικό Λειτουργικό Σφςτθμα Android,
Κάμερα Ανάλυςθ Βαςικισ Κάμερασ, 2 MP, Δευτερεφουςα Κάμερα Πχι, Τεχνικά Χαρακτθριςτικά,
Ταχφτθτα Βαςικοφ Επεξεργαςτι 1,3 GHz, Ρυρινεσ Επεξεργαςτι Quad-Core, Μνιμθ RAM 1 GB,
Αποκθκευτικά Μζςα, Μνιμθ Αποκικευςθσ 16 GB, Δίκτυα & Συνδεςιμότθτα Media USB, Ζξοδοσ
Ακουςτικϊν / Audio, Συνδεςιμότθτα Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, Δίκτυο Σφνδεςθσ Δεν Υποςτθρίηεται,
Δυνατότθτεσ & Λειτουργίεσ, Δυνατότθτεσ Card Reader,

Ρακζτο εργαςίασ 6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ επιλεγμζνων
αρχαιολογικϊν χϊρων
Στα πλαίςια του πακζτου εργαςίασ 10 κα υλοποιθκεί μία εφαρμογι ςε περιβάλλον unity θ οποία κα
ενςωματωκεί ςτο app τθσ περιιγθςθσ και κα περιλαμβάνει 11 ςθμεία ενδιαφζροντοσ.
Ειδικότερα ο χριςτθσ κακϊσ κα περιθγείται ςτθ ΡΕ Θρακλείου και ζχοντασ κατεβάςει ςτθν φορθτι
ςυςκευι του το app (το οποίο κα περιλαμβάνει ςαν sdk αρχείο τθν augmented reality εφαρμογι) κα
ςτοχεφει μζςω τθσ κάμερασ του κινθτοφ ςε προκακοριςμζνεσ εικόνεσ ςτόχου (Markers/Image
Targets), που κα ζχουν αντιςτοιχία ςε ψθφιακό περιεχόμενο μζςω αυτισ και πάνω ςε αυτζσ κα
υπερτεκεί ψθφιακι πλθροφορία οδθγϊντασ ζτςι ςε επαφξθςθ του πραγματικοφ χϊρου. Το
ψθφιακό περιεχόμενο που κα επαυξάνει τον πραγματικό χϊρο κα είναι αποκθκευμζνο ςτο app. Το
περιεχόμενο κα μεταφζρεται ςτθν εφαρμογι όταν αυτι το ηθτιςει (π.χ. αναγνϊριςθ μιασ εικόνασ
ςτόχου) μζςω αςυρμάτων δικτφων IP (WiFi, 4G) και κα μπορεί να αποκθκεφεται προςωρινά ςτθν
ςυςκευι (caching) ζτςι ϊςτε να είναι άμεςα διακζςιμο αν ηθτθκεί ξανά.
Θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα είναι το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ τεχνολογίασ για τθν υπζρκεςθ
πολυμζςων- ιχων, εικόνων και κειμζνου - ςτον κόςμο που βλζπουμε. Θ επαυξθμζνθ αιςκθτθριακι
πλθροφορία μπορεί να είναι εποικοδομθτικι (δθλ. Ρροςκετικι ςτο φυςικό περιβάλλον) ι
καταςτρεπτικι (δθλαδι, κάλυψθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ) και ςυνδζεται με τον φυςικό κόςμο
ζτςι ϊςτε να κεωρείται ωσ μια επιπλζον πτυχι του πραγματικοφ περιβάλλοντοσ. Με αυτόν τον
τρόπο, θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα μεταβάλλει τθ ςυνεχι αντίλθψθ ενόσ ατόμου για ζνα
περιβάλλον του πραγματικοφ κόςμου.
Θ πρωταρχικι αξία τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ είναι ότι φζρνει τα ςτοιχεία του ψθφιακοφ
κόςμου ςτθν αντίλθψθ του ατόμου για τον πραγματικό κόςμο και δεν το κάνει ωσ απλι απεικόνιςθ
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δεδομζνων, αλλά με τθν ενςωμάτωςθ ςτοιχείων που κεωροφνται φυςικά μζρθ ενόσ περιβάλλον. Τα
πρϊτα λειτουργικά ςυςτιματα AR που παρείχαν εκπλθκτικζσ εμπειρίεσ μικτισ πραγματικότθτασ για
τουσ χριςτεσ επινοικθκαν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, ξεκινϊντασ με το ςφςτθμα εικονικϊν
εγκαταςτάςεων που αναπτφχκθκε ςτο εργαςτιριο Armstrong τθσ Ρολεμικισ Αεροπορίασ των ΘΡΑ
το 1992. Οι πρϊτεσ εμπορικζσ εμπειρίεσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ χρθςιμοποιικθκαν ςε
μεγάλο βακμό ςτισ επιχειριςεισ ψυχαγωγίασ και τυχερϊν παιχνιδιϊν. Σιμερα θ επαυξθμζνθ
πραγματικότθτασ βρίςκει χριςεισ ςε πολλζσ βιομθχανίεσ, για παράδειγμα ςτθν ανταλλαγι
γνϊςεων, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθ διαχείριςθ των δεδομζνων πλθροφόρθςθσ και τθ διοργάνωςθ
μακρινϊν ςυναντιςεων. Θ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα μεταςχθματίηει επίςθσ τον κόςμο του
τουριςμοφ, όπου πλθροφορίεσ για το μζροσ ι ζνα αντικείμενο μποροφν να εμφανιςτοφν με τθ
ςάρωςθ ι τθν προβολι μιασ εικόνασ με μια κινθτι ςυςκευι.
Θ τεχνολογία που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αναγνϊριςθ των παρουςιάςεων επαυξθμζνθσ
πραγματικότθτασ κα είναι θ Location Based.
Σε αντίκεςθ με τθν αναγνϊριςθ που βαςίηεται ςτουσ AR Markers, θ ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία
αναγνϊριςθσ βαςίηεται ςε δεδομζνα GPS, ψθφιακι πυξίδα, μετρθτι ταχφτθτασ ι επιταχυνςιόμετρο
για τθν επαφξθςθ ςχετικά με τθν τοποκεςία. Τα ςτοιχεία επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ
ενεργοποιοφνται με βάςθ αυτζσ τισ ειςόδουσ με ςκοπό να γίνετε θ εμφάνιςθ τουσ όταν ο χριςτθσ
βρίςκεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία. Είναι επίςθσ γνωςτι ωσ ενιςχυμζνθ πραγματικότθτα
χωρίσ Markers. Τα χαρακτθριςτικά ανίχνευςθσ κζςθσ ςε smartphones κακιςτοφν εφκολθ τθν
αξιοποίθςθ αυτοφ του τφπου τεχνολογίασ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ, κακιςτϊντασ τθν αρκετά
δθμοφιλισ. Οριςμζνεσ κοινζσ χριςεισ του AR με βάςθ τθ γεωγραφικι κζςθ περιλαμβάνουν
κατευκφνςεισ χαρτογράφθςθσ, εφρεςθ κοντινϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ εφαρμογζσ για κινθτά με
βάςθ τθν τοποκεςία.
Σε όλεσ τισ τεχνολογίεσ για τθν αναγνϊριςθ του περιβάλλοντοσ είναι αναγκαίο ο χριςτθσ να δϊςει
τθν άδεια χριςθσ τθσ κάμερασ τθσ ςυςκευισ.
Τεχνολογίεσ Ανάπτυξθσ - Ρεριβάλλον ανάπτυξθσ Unity
To Unity αποτελεί μία από τισ μεγαλφτερεσ πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ παιχνιδιϊν και εφαρμογϊν 2D,
3D, VR και AR. Ωσ μια από τισ μεγαλφτερεσ μθχανζσ ςχεδίαςθσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν προςφζρει
μια ιςχυρι μθχανι γραφικϊν και ζνα ευζλικτο περιβάλλον ςχεδίαςθσ με τθ δυνατότθτα επζκταςθσ
και προςκικθσ επιπλζον λειτουργιϊν. Ζνα από τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα του είναι θ
δυνατότθτα διάκεςθσ τθσ εφαρμογισ ςχεδόν ςε οποιοδιποτε μζςο ι ςυςκευι χωρίσ αλλαγζσ και
διορκϊςεισ. Το build περιβάλλον του Unity δίνει τθ δυνατότθτα για native εφαρμογζσ ςε Android,
iOS, Web, PC και πολλά άλλα. Με αυτό τον τρόπο μειϊνει ςθμαντικά το χρόνο υλοποίθςθσ για
διαφορετικζσ ςυςκευζσ, ο οποίοσ μπορεί να αφοςιωκεί ςτθν καλφτερθ ανάπτυξθ και ζλεγχο τθσ
εφαρμογισ.
Τα πιο ευρζωσ διαδεδομζνα SDKs για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν AR διακζτουν ειδικά plugins για τθν
χριςθ τουσ με το περιβάλλον ανάπτυξθσ Unity. Αναφορικά μερικά από τα πιο γνωςτά είναι Vuforia
SDK, ARKit, ARCore, Wikitude SDK, EasyAR SDK.
QA με Unity
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Το περιβάλλον Unity περιζχει ενςωματωμζνο εργαλείο ελζγχων τθσ ορκότθτασ του κϊδικα. Με
αυτό ο προγραμματιςτισ μπορεί να γράφει ελζγχουσ ςε ;όλα τα ςτάδια τθσ υλοποίθςθσ και κατά
τον τελικό ζλεγχο ολόκλθρθσ τθσ εφαρμογισ. Για τθν ανάπτυξθ με γλϊςςεσ .NET όπωσ είναι θ C#
χρθςιμοποιεί τθν βιβλιοκικθ NUnit για υλοποίθςθ των ελζγχων. Επίςθσ παρζχει δυνατότθτα για
ςυγγραφι ελζγχων ςε mobile πλατφόρμεσ όπωσ iOS και Android.
Διακεςιμότθτα εφαρμογισ AR
Κατά τθν ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν διακεςιμότθτα
ανάλογα με το λογιςμικό και τον τφπο τθσ ςυςκευισ. Στισ εφαρμογζσ AR θ διακεςιμότθτα εξαρτάται
ςε μεγάλο βακμό από το AR SDK που κα επιλεχκεί κατά τθν ανάπτυξθ. Θ επιλογι κα πρζπει να γίνει
ωσ ζνα βακμό ανάλογα με το πλικοσ των ςυςκευϊν και λογιςμικϊν που υποςτθρίηει το κάκε SDK,
και των λειτουργιϊν που πρζπει να υποςτθρίηει θ εφαρμογι. Με αυτό τον τρόπο κα είναι διακζςιμθ
ςε όςο των δυνατόν περιςςότερα μοντζλα κινθτϊν ςυςκευϊν Android και iOS.
Τονίηεται ότι κα πρζπει να διαςφαλιςκεί θ χριςθ τθσ Augmented Reality Markup Language - ARML
2.0 (OGC) κατά τθν υλοποίθςθ.
Συνολικά θ εφαρμογι κα προςφζρει επαυξθμζνθ πλθροφορία ςε 11 ςθμεία ενδιαφζροντοσ που
αφοροφν τουσ χϊρουσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτθν εφαρμογι για ζξυπνεσ ςυςκευζσ.

Ρακζτο εργαςίασ 7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ Διαδραςτικοφ Χρονολογίου
Ακόμα κα παρζχεται ςτον χριςτθ και μια εφαρμογι χρονολογίου, όπου κα μπορεί να περιθγθκεί
χρονολογικά ςτα ςθμαντικότερα ιςτορικά ορόςθμα τθσ ΡΕ Θρακλείου κατά τουσ αρχαίουσ χρόνουσ
με παράλλθλθ αναφορά ςτα αρχαιολογικά τθσ μνθμεία.
Ο κάκε ςτακμόσ του χρονολογίου κα είναι εμπλουτιςμζνοσ με κείμενα, φωτογραφίεσ, και άλλο
πολυμεςικό υλικό.
Για τθν δθμιουργία του διαδραςτικοφ Χρονολογίου κα γίνει θ αναγκαία ανάλυςθ απαιτιςεων, θ
επιςτθμονικά ορκι και τεκμθριωμζνθ επιλογι των περιόδων και ςτθν ςυνζχεια θ οριςτικι
ςυγγραφι των αντίςτοιχων κειμζνων τεκμθρίωςθσ. Θα ακολουκιςει θ δθμιουργία των γραφικϊν
του χρονολογίου, θ καταχϊρθςθ του ψθφιοποιθμζνου υλικοφ και τζλοσ θ παραμετροποίθςθ και
εγκατάςταςθ του χρονολογίου.
Ρροδιαγραφζσ ανάπτυξθσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν
Κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί:
Στθν αρτιότθτα του υλικοφ όςον αφορά το περιεχόμενο και τθν αιςκθτικι.
Στθν οργάνωςθ του υλικοφ.
Ωσ γενικζσ προδιαγραφζσ των εφαρμογϊν ορίηονται επίςθσ οι μζκοδοι προςζγγιςθσ του χριςτθ από
τθν κάκε εφαρμογι, κακϊσ και οι ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ πραγματοποιείται θ επικοινωνία
μεταξφ τουσ. Σθμαντικοί παράγοντεσ, που κα λαμβάνονται υπόψθ, ϊςτε να γίνεται ευχερζςτερθ θ
επαφι του κοινοφ με τθν κάκε εφαρμογι είναι:
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θ ενκάρρυνςθ του χριςτθ
Μία επίδειξθ των εργαςιϊν ι των δυνατοτιτων, που παρζχει το ςφςτθμα, ςυχνά κινεί τθν
περιζργεια των χρθςτϊν, ϊςτε να το δοκιμάςουν. Ρολφ πιο δφςκολο είναι οι χριςτεσ να
χρθςιμοποιιςουν μία ςτατικι εφαρμογι, τθ χρθςιμότθτα τθσ οποίασ δεν γνωρίηουν.
θ ιςχφσ του ςυςτιματοσ
Θ εφαρμογι κα φροντίηει για τθν ελάχιςτθ υπολογιςτικι δφναμθ, ϊςτε οι ενζργειεσ του χριςτθ να
εκτελοφνται άμεςα, δίχωσ κακυςτζρθςθ.
θ παροχι οδθγιϊν για ειςαγωγι και χριςθ του ςυςτιματοσ
Το ςφςτθμα κα παρζχει οδθγίεσ χριςθσ τθσ λειτουργίασ του. Επίςθσ, κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτο
χριςτθ να διακόψει τθν οποιαδιποτε ενζργεια και να επανεκκινιςει τθν εφαρμογι.
θ επικζντρωςθ του χριςτθ ςτο περιεχόμενο και όχι ςτθ λειτουργία του υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ.
Θ κάκε εφαρμογι δεν κα προδίδει ςτοιχεία περιβάλλοντοσ λογιςμικοφ, διότι κα δίνεται θ εντφπωςθ
ςτο χριςτθ, ότι χρειάηεται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ για να το χρθςιμοποιιςει. Γι’ αυτό, οι τίτλοι του
προγράμματοσ και τα ανάλογα μενοφ κα απομακρυνκοφν. Ζτςι, και θ εφαρμογι κα φαίνεται
φιλικότερθ προσ το χριςτθ και κα γίνεται χριςθ όλθσ τθσ ανάλυςθσ τθσ οκόνθσ.
θ επιλογι γλϊςςασ
Θ κάκε εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί διεπαφζσ και ςε ξενόγλωςςθ ζκδοςθ.
θ παροχι βοικειασ
Επίςθσ, κα παρζχεται βοικεια για τθ λειτουργία τθσ κάκε εφαρμογισ. Γι’ αυτό ςε κάκε τμιμα τθσ
εφαρμογισ, κα αποφαςιςτεί το είδοσ τθσ προςφερόμενθσ βοικειασ.
θ μζκοδοσ τθσ πλοιγθςθσ και θ διάδραςθ με το ςφςτθμα
Θ πλοιγθςθ κα ακολουκεί ανκρωποκεντρικζσ κατευκφνςεισ, ϊςτε να δϊςει ςτο χριςτθ τθν
αίςκθςθ του ελζγχου των ενεργειϊν του ςε ςχζςθ με τθν παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ. Θ μζκοδοσ
πλοιγθςθσ κα είναι ευκρινισ, ςτακερι και απλι.
θ δομι τθσ κάκε εφαρμογισ
Θ δομι τθσ κάκε εφαρμογισ κα είναι ςαφισ και εφλθπτθ για το χριςτθ. Αυτό ςθμαίνει ότι κα
ακολουκεί μία ιεραρχικι διάταξθ, δίχωσ όμωσ να περιορίηει το χριςτθ ςτθ διαδρομι του για τθν
προςπζλαςθ τθσ πλθροφορίασ.
Θ κάκε εφαρμογι που προτείνουμε εκτόσ από τισ παραπάνω λειτουργικζσ προδιαγραφζσ κα ζχει
και τα ακόλουκα ειδικά χαρακτθριςτικά που κα τθν κακιςτοφν πιο εφχρθςτθ για κάκε χριςτθ και
ςυμβατι με τισ απαιτιςεισ κάκε υπολογιςτικοφ ςυςτιματοσ.
Το κείμενο
Θ παρουςίαςθ πλθροφορίασ κειμζνου κα είναι όςο το δυνατόν πιο ευκρινισ και απλι. Το μζγεκοσ
τθσ γραμματοςειράσ του κειμζνου πρζπει να είναι αναγνϊςιμο και ευκρινζσ.
Το χρϊμα
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Οι χρωματιςτζσ οκόνεσ μπορεί να προςελκφςουν το κοινό. Ωςτόςο, θ χριςθ πολλϊν χρωμάτων
μπορεί να δθμιουργιςει ζνα αποτζλεςμα, που κα ςυγχζει το χριςτθ. Ο αρικμόσ των χρωμάτων ςε
μία οκόνθ δεν κα ξεπερνά τα τζςςερα ι πζντε διαφορετικά χρϊματα, προκειμζνου ο χριςτθσ να
μπορεί ευκολότερα να αντιλθφκεί τα διάφορα ςτοιχεία. Πςον αφορά τα κουμπιά, πεδία ειςόδου
ςτοιχείων ι τα εικονίδια, αυτά κα ξεχωρίηουν με ευδιάκριτο περίγραμμα ι κα είναι τοποκετθμζνα
ςε κενό μζροσ τθσ οκόνθσ.
Τα εικονίδια και τα γραφικά
Τα διάφορα εικονίδια αναπαριςτοφν πλθροφορίεσ και εντολζσ, οι οποίεσ είναι εφκολα
αναγνωρίςιμεσ από το κοινό. Θ ςχεδίαςθ εικονιδίων κα λαμβάνει υπόψθ τθσ υπάρχουςεσ
ςυμβάςεισ για μετακίνθςθ μπροςτά ι πίςω ςτο περιεχόμενο. Τζτοιεσ ςυμβάςεισ είναι τα βζλθ (ι τα
ςφμβολα για ζλεγχο αναπαραγωγισ βίντεο) για μετακίνθςθ ςε ςτοιχεία ι οκόνεσ ι ο μεγεκυντικόσ
φακόσ για ςμικρφνςεισ και μεγεκφνςεισ. Τα γραφικά ςτοιχεία μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ωσ
διακοςμθτικά ςτοιχεία ι ωσ ςχθματικζσ αναπαραςτάςεισ αντικειμζνων και ιδεϊν. Τα γραφικά
ςτοιχεία μπορεί να εφαρμοςτοφν, για να τονίςουν λεπτομζρειεσ φωτογραφιϊν και εικόνων. Θ
χριςθ τουσ κα είναι ςυγκεκριμζνθ και εφκολα κατανοθτι από το κοινό.
Οι φωτογραφίεσ
Οι φωτογραφίεσ χρθςιμοποιοφνται, για να παρουςιάςουν πραγματικι πλθροφορία. Οι ζγχρωμεσ
εικόνεσ είναι πιο ηωθρζσ και είναι φυςικό να προτιμϊνται, εφόςον αναπαρίςτανται άνκρωποι ι
τοπία. Οι αςπρόμαυρεσ εικόνεσ είναι κατάλλθλεσ, για να προβάλλουν κάποια ζννοια ι για να μθν
αποςπάται ο χριςτθσ από κάποια πλθροφορία κειμζνου. Οι εικόνεσ μποροφν, επίςθσ, να
ςυμπλθρϊνουν πλθροφορία κειμζνου, ϊςτε να γίνεται κατανοθτό το περιεχόμενό του ςε μία
εφαρμογι πολυμζςων.
Θ εφαρμογι του Χρονολογιου κα ενςωματωκεί ςαν link ςτθ διαδικτυακι πφλθ.

Ρακζτο εργαςίασ 8: Εφαρμογι δυναμικοφ ψθφιακοφ θμερολογίου εκδθλϊςεων (καλεντάρι) τθσ
ΕΦΑΗ
Το ψθφιακό θμερολόγιο τθσ ΕΦΑΘ κα δθμιουργθκεί και κα ενςωματωκεί ςτισ ψθφιακζσ εφαρμογζσ
του ζργου, παρουςιάηοντασ τισ εκδθλϊςεισ τθσ ΕΦΑΘ.
Θ εφαρμογι κα είναι δυναμικι και κα περιλαμβάνει ζνα ψθφιακό θμερολόγιο, το οποίο κα
προβάλλεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του portal και κα παρουςιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν
χϊρα ςτθν ΡΕ Θρακλείου και αφοροφν τουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα μνθμεία τθσ ΕΦΑΘ, είτε
είναι επαναλαμβανόμενεσ (π.χ. εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ κλπ.) είτε αφοροφν εκδθλϊςεισ που γίνονται
μόνο μία φορά.
Θ εφαρμογι κα προςφζρει ζνα εφχρθςτο διαχειριςτικό εργαλείο για τουσ διαχειριςτζσ τθσ, ϊςτε με
εφκολο και πρακτικό τρόπο να μποροφν να ανεβάηουν τα γεγονότα που κα ςυνοδεφονται με
πλοφςιο πολυμεςικό υλικό, ενϊ κα ακολουκεί τισ προδιαγραφζσ ςχεδίαςθσ που παρουςιάςτθκαν
ςτο προθγοφμενο πακζτο εργαςίασ.
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Ρακζτο εργαςίασ 9: Δθμιουργία ψθφιακϊν promo video
Στα πλαίςια του παρόντοσ πακζτου κα υλοποιθκοφν 2 digital promo video τθσ ΕΦΑ Θρακλείου που
κα μποροφν να προβλθκοφν μζςω των ψθφιακϊν εφαρμογϊν του ζργου αλλά και ςαν ανεξάρτθτεσ
παραγωγζσ. Θ διάρκεια τουσ κα είναι περίπου 2-3 λεπτά το κακζνα. Θα ζχουν υποτιτλιςμό
(λεηάντεσ) ςτα ελλθνικά και αγγλικά.
Το Θράκλειο τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ
Στο πρϊτο βίντεο κα παρουςιάηεται θ ιςτορία του Θρακλείου μζςα από τα μνθμεία και τουσ
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
Ρεριιγθςθ ςτθν Κνωςό
Το δεφτερο βίντεο κα περιλαμβάνει μια διαδραςτικι περιιγθςθ ςτθν Κνωςό μζςα από ψθφιακό
υλικό του ςιμερα και του χκεσ.
Το ςενάριο των παραπάνω βίντεο αποτελεί υποχρζωςθ των υποψθφίων αναδόχων να το
παρουςιάςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά. Το περιεχόμενο τθσ προβολισ κα αποτελείται κυρίωσ
από οπτικό υλικό (βίντεο, λιψεισ με drone και φωτογραφίεσ). Θ ευκρίνεια του κα είναι κατ’
ελάχιςτον 1920x1080 (Full HD) ςε ψθφιακό format.

Ρακζτο εργαςίασ 10: Εκπαίδευςθ - Ριλοτικι λειτουργία
Εκπαίδευςθ
Μετά τθν επιτυχι υλοποίθςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ζργου και τθν ανάπτυξθ των εφαρμογϊν,
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ του ζργου ςε 2 ςτελζχθ τθσ ΕΦΑΘ.
Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνουν τθ διαμόρφωςθ ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία των ςυςτθμάτων τόςο από τθν
πλευρά του χριςτθ όςο και από τθν πλευρά του διαχειριςτι. Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε
χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με φυςικι παρουςία εκπαιδευτι και εκπαιδευόμενων, οι οποίοι κα
επιλεγοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.
Κατ’ ελάχιςτον κα υλοποιθκεί ζνα αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςε 2 τουλάχιςτον ςτελζχθ
του δικαιοφχου που κα περιλαμβάνει: 20 ϊρεσ εκπαίδευςθσ ςτθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ τθσ
δικτυακισ πλατφόρμασ και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν.
Ριλοτικι λειτουργία
Ταυτόχρονα κα υπάρξει πιλοτικι λειτουργία 1 μινα όλων των ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν ϊςτε να
διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ και ομαλι λειτουργία του Portal και των ψθφιακϊν εφαρμογϊν.

Ρακζτο εργαςίασ 11: Υπθρεςίεσ web marketing - δθμιουργία newsletter και εφαρμογι
αναπαραγωγισ newsletter
Υπθρεςίεσ web marketing
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Στα πλαίςια του ζργου κα παραχκοφν υπθρεςίεσ web marketing για τθν προϊκθςθ των ψθφιακϊν
εφαρμογϊν ςτθ τοπικι αλλά και διεκνι τουριςτικι αγορά. Θα ςχεδιαςτεί και υλοποιθκεί μια
διαδικτυακι καμπάνια web marketing που κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
Δθμιουργία λογαριαςμϊν ςτα κοινωνικά δίκτυα όπωσ facebook, twitter, instagram, Google + ,
pinterest και άλλα.
Απευκείασ ςφνδεςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των επιμζρουσ εφαρμογϊν με τα κοινωνικά δίκτυα
και δυνατότθτα ςχολιαςμοφ και άμεςθ δθμοςίευςθσ.
E-mail marketing και εγγραφι ςε υπθρεςία online newsletter.
Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ μζςω των υπθρεςιϊν Google adwords και
facebook ads
Διαγωνιςμοί και άλλεσ ζξυπνεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ όπωσ θ δθμοςίευςθ video μζςω του
youtube.
Οι ενζργειεσ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ και μποροφν να εμπλουτιςτοφν και με άλλεσ κατά τον τελικό
ςχεδιαςμό τθσ καμπάνιασ προϊκθςθσ και ενθμζρωςθσ.
Δθμιουργία newsletter και εφαρμογι αναπαραγωγισ newsletter
Στο πλαίςιο του παρόντοσ κα ςχεδιαςτοφν διάφορα templates για τθν δθμιουργία newsletters, που
κα αποςτζλλονται μζςω email ι μζςω εγγραφισ ςε εφαρμογι αναπαραγωγισ newsletter, που
μπορεί να ενςωματωκεί ςτθν διαδικτυακι πφλθ.

Ρακζτο εργαςίασ 12: Δθμιουργία και αναπαραγωγι επαυξθμζνου χάρτθ δικτφου διαδρομϊν
Θα δθμιουργθκεί και αναπαραχκεί ςε 3000 αντίτυπα χάρτθσ του δικτφου διαδρομϊν που κα
περιλαμβάνεισ ςτοιχεία επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςε ςφνδεςθ με κινθτζσ ςυςκευζσ.
Στο χάρτθ κα είναι αποτυπωμζνα τα βαςικά ςθμεία τθσ ξενάγθςθσ και τα οποία ο χριςτθσ κα
μπορεί να επιςκζπτεται εικονικά χωρίσ να απαιτείται να βρίςκεται ςτο φυςικό χϊρο αυτϊν.
Ειδικότερα ο χάρτθσ κα ζχει ζνα αρικμό ςθμείων τα οποία ο χριςτθσ (που κα ζχει εγκαταςτιςει τθν
εφαρμογι και ςτοχεφςει με το κινθτό του ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο) κα μπορεί να λάβει το
αντίςτοιχο ψθφιακό περιεχόμενο επαυξθμζνα και να πραγματοποιιςει τθν περιιγθςθ χωρίσ να
απαιτείται θ φυςικι παρουςία του ςτο χϊρο.
Είναι προφανζσ ότι αυτόσ ο χάρτθσ ςυνδυάηει τθν κλαςικι ζντυπθ προβολι αλλά και ςυνδυαςτικά
με τθν τεχνολογία επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ κα μπορεί να περιθγθκεί ψθφιακά ςτο
περιεχόμενο χωρίσ να είναι παρόν ςτο φυςικό χϊρο. Με αυτό τον τρόπο εξαςφαλίηουμε τθ διάχυςθ
και τθν διαφιμιςθ του ζργου και μετά τθν επίςκεψθ ςτο Θράκλειο με τθν προοπτικι αυτόσ ο
χάρτθσ να λειτουργιςει ςαν διαφθμιςτικόσ πολλαπλαςιαςτισ για το ζργο αλλά και για τθν
τουριςτικι ανάπτυξθ του Θρακλείου και τθσ Κριτθσ γενικότερα.
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ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΤ
Το χρονοδιάγραμμα του Ζργου (14 μινεσ ςυνολικά) παρουςιάηεται ακολοφκωσ ςε πίνακα:
Μ3-4
Α/Α Ρακζτα Εργαςιϊν

1

ΡΕ1: Ψθφιακι επεξεργαςία
υλικοφ – ςαρϊςεισ με drone 3
τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ

2

ΡΕ2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ
Ρφλθσ
ενθμζρωςθσ
και
προβολισ
του
Δικτφου
Ρολιτιςτικϊν
Διαδρομϊν
Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ
Θρακλείου

3

ΡΕ3:
Εφαρμογι
Ψθφιακισ
Ξενάγθςθσ ςε Android και Ios
του δικτφου των διαδρομϊν τθσ
ΡΕ Θρακλείου

4

ΡΕ4: Εφαρμογι περιιγθςθσ
(app) μζςα ςτο ανάκτορο τθσ
Κνωςοφ
ςε
45
ςθμεία
ενδιαφζροντοσ
+ θχθτικι
ξενάγθςθ

5

ΡΕ5:
Ρρομικεια
και
εγκατάςταςθ δικτφου beacons
(ςε Κνωςό και ςτθν είςοδο ςε
επιλεγμζνουσ
χϊρουσ
αρμοδιότθτασ ΕΦΑΘ ςε όλο το
νομό και λοιποφ εξοπλιςμοφ
υποςτιριξθσ (2 tablet).

6

ΡΕ6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ
Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ
επιλεγμζνων
αρχαιολογικϊν
χϊρων
ςε 10 ςθμεία
ενδιαφζροντοσ
+
3D
αναπαράςταςθ

Μ1-2

Μ11-12 Μ13-14
Μ5-6

Μ7-8

Μ9-10
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7

ΡΕ7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ
Διαδραςτικοφ Χρονολογίου

8

ΡΕ8: Εφαρμογι δυναμικοφ
ψθφιακοφ
καλεντάρι
εκδθλϊςεων τθσ ΕΦΑΘ

9

ΡΕ9: Δθμιουργία
promo video

10

ΡΕ10: Εκπαίδευςθ – Ριλοτικι
λειτουργία

11

ΡΕ11: Υπθρεςίεσ web marketing
– δθμιουργία newsletter Και
εφαρμογι
αναπαραγωγισ
newsletter

12

ΡΕ12:
Δθμιουργία
και
αναπαραγωγι
επαυξθμζνου
χάρτθ δικτφου διαδρομϊν

Ψθφιακϊν

95

20PROC006895373 2020-06-19

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ

Ππορ: Δθοπεία Απσαιοηήηυν Ηπακλείος για ηο ςποέπγο 2 «Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ
και Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών» ηηρ ππάξηρ: Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο
ηηρ Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος.
Ρεο επηρείξεζεο
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
κε ΑΦΚ...................................
κε έδξα η………………………………νδφο ………………………………αξηζκ……………………
Ρ.Θ. …………………Ρει. …………………….Fax……………………A
Αθού έλαβα γνώζη ηηρ Γιακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού πος αναγπάθεηαι ζηην επικεθαλίδα και
ηυν λοιπών ζηοισείυν Γημοππάηηζηρ, καθώρ και ηυν ζςνθηκών εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών,
ςποβάλλυ ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνυ όηι αποδέσομαι πλήπυρ και συπίρ επιθύλαξη
όλα αςηά και αναλαμβάνυ ηην εκηέλεζη ηηρ πποαναθεπθείζαρ ςπηπεζίαρ ζύμθυνα με ηην
παπακάηυ Οικονομική Πποζθοπά η οποία εμπεπιέσεηαι ζηον ζςνημμένο ζηο Παπόν Πίνακα.
Α/Α

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

Τεθηαθή επεμεξγαζία πιηθνχ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ1

– ζαξψζεηο κε drone 3

Α/Κ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ

ΤΝΟΛΟ (€)

ΜΟΝΑΓΑ
(€)

ηξηζδηάζηαηεο ζαξψζεηο
Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο
Ξχιεο ελεκέξσζεο θαη
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2

πξνβνιήο ηνπ Γηθηχνπ

Α/Κ

Ξνιηηηζηηθψλ Γηαδξνκψλ
Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Ζξαθιείνπ
Δθαξκνγή Τεθηαθήο
Μελάγεζεο ζε Android θαη
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3 Ios ηνπ δηθηχνπ ησλ

Α/Κ

δηαδξνκψλ ηεο ΞΔ
Ζξαθιείνπ
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Δθαξκνγή πεξηήγεζεο (app)
κέζα ζην αλάθηνξν ηεο
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 4 Θλσζνχ ζε 45 ζεκεία

Α/Κ

ελδηαθέξνληνο + ερεηηθή
μελάγεζε
Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
δηθηχνπ beacons (ζε Θλσζφ
θαη ζηελ είζνδν ζε
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 5

επηιεγκέλνπο ρψξνπο
αξκνδηφηεηαο ΔΦΑΖ ζε φιν

Πεη

ην λνκφ θαη ινηπνχ
εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο (2
tablet).
Δθαξκνγή Δπαπμεκέλεο
Ξξαγκαηηθφηεηαο
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ6

παξνπζίαζεο επηιεγκέλσλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζε

Α/Κ

10 ζεκεία ελδηαθέξνληνο +
3D αλαπαξάζηαζε
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 7 Γεκηνπξγία Τεθηαθνχ

Α/Κ

Γηαδξαζηηθνχ Σξνλνινγίνπ
Δθαξκνγή δπλακηθνχ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 8 ςεθηαθνχ θαιεληάξη

Α/Κ

εθδειψζεσλ ηεο ΔΦΑΖ
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 9 Γεκηνπξγία Τεθηαθψλ

Α/Κ

promo video
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ
10
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ
11

Δθπαίδεπζε – Ξηινηηθή

Α/Κ

ιεηηνπξγία
πεξεζίεο web marketing –

Πεη

δεκηνπξγία newsletter Θαη
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εθαξκνγή αλαπαξαγσγήο
newsletter
ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ
12

Γεκηνπξγία θαη
αλαπαξαγσγή επαπμεκέλνπ

Πεη

ράξηε δηθηχνπ δηαδξνκψλ

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν:

Συνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................
Συνολικι τιμι με Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….....................

Ο προςφζρων

(Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Νλνκαζία Ρξάπεδαο: ………………………………………………………………………………………………./ ΔΛΗΑΗΝ ΡΑΚΔΗΝ
ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΑ ΑΞΑΠΣΝΙΝΚΔΛΥΛ - ΡΝΚΔΑΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΝΙΖΞΡΥΛ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ
(Δ.Ρ.Α.Α.-Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ.)
Θαηάζηεκα:
Γηεχζπλζε (νδφο – αξηζκφο, Ρ.Θ., FAX)
Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………………
Ξξνο: Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ζξαθιείνπ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ……………… ΔΤΡΧ…………….
Παο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο,
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ


ηπιών σιλιάδυν ηεηπακοζίυν ηπιάνηα εςπώ (3.430 €),

γηα ηελ Δηαηξία ……………………. Νδφο ………………….. αξηζκ. ………… Α.Φ.Κ ………………………(ή ζε πεξίπησζε
Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ή Θνηλνπξαμίαο α)........... νδφο ..........αξηζκφο .......................
β)........... νδφο ..........αξηζκφο ....................... θ.η.ι. αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξνλ θαη ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ) γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηηο
……………………,γηα ην ππνέξγν 2 «Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών
εθαπμογών» ηεο πξάμεο: Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηον
απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ………….. δηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ινγψ Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξηψλ ή Θνηλνπξαμίαο
αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο
ηδηφηεηαο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο
θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο, ζηελ
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε απηήλ.
Ρν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζή ζαο, θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε
εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βαζίκνπ ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο
κέζα ζε πέληε (5) κέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ……………
(ΠΖΚΔΗΥΠΖ : Γηα ηελ Ρξάπεδα ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε).
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα
Λ.Ξ.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη
θαζνξηζζεί γηα ηελ Ρξάπεδά καο.
( Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομαςία Τράπεηασ:
…………………………………………………………………………………………./ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάςτθμα: ……………………………………………………………………………………
Διεφκυνςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ., FAX)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………………

Ρροσ: Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου (ΕΦΑΘ)

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α……………… ΕΥΩ…………….

Σασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιφυλάκτωσ,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των
……………………. ευρϊ (και ολογράφωσ)............................. για τθν Εταιρία ……………………. Οδόσ
………………….. αρικμ. ………… Α.Φ.Μ ………………………(ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ υπζρ των Εταιριϊν ι Κοινοπραξίασ α)........... οδόσ ..........αρικμόσ .......................
ΑΦΜ……………..β)........... οδόσ ..........αρικμόσ ....................... ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατομικά για κάκε μία
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον και υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ
μελϊν τθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν) για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, που κα υπογράψει
μαηί ςασ για ην ππνέξγν 2 «Ππομήθεια Εξοπλιζμού, σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών
εθαπμογών» ηεο πξάμεο: Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηον
απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμό ………….. διακιρυξι ςασ.
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, χωρίσ
οποιαδιποτε εκ μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του βαςίμου ι μθ
τθσ απαιτιςεωσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) μζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
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Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………… ι μζχρισ ότου αυτι επιςτραφεί ι μζχρι ότου λάβουμε
ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι
υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν υπθρεςία ςασ
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο
Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί για τθν Τράπεηά μασ.
( Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ
Ονομαςία Τράπεηασ: ………………..……………………………………………………………………………………………./ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ
ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Κατάςτθμα: ……………………………………………………………………………………
Διεφκυνςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ., FAX)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………………
Ρροσ: Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου (ΕΦΑΘ)
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................

3

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΡΑ.

4

Ππωσ υποςθμείωςθ 3.
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γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για λιψθ προκαταβολισ ποςοςτοφ …..% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ για ην ππνέξγν 2 «Ππομήθεια Εξοπλιζμού,
σεδιαζμόρ και Ανάπηςξη τηθιακών εθαπμογών» ηεο πξάμεο: Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο
ανάκηοπο ηηρ Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/
θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6
........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα) και τθν υπ’ αρικμ…….. απόφαςθ
κατακφρωςθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε ....….
θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

5

Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται θ ςχετικι ςφμβαςθ.

6

Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 72 ν. 4412/2016

7

Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ
Οδηγίερ
ζςμπλήπυζηρ πινάκυν ζςμμόπθυζηρ
Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή
επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ
αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε) ηφηε ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Αλ ε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «Δπηζπκεηή» ηφηε απνηειεί πξνδηαγξαθή πνπ
ππεξθαιχπηεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν θαη Ξξνζθνξέο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο
ζπλεθηηκνχληαη, επί ησ βειηίσ ζχκθσλα κε ηε ζπλαθή νκάδα θξηηήξησλ ζηελ νπνία εληάζζεηαη.
Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη
ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ
απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ
θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε.
Πηε ζηήιε «ΞΑΟΑΞΝΚΞΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Ξαξάξηεκα ηεο Ρερληθήο
Ξξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Ρερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο
ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή
αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ
Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Ξηλάθσλ Ππκκφξθσζεο. Πηελ αξρή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο
θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.
Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά
ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Ρερληθφ Φπιιάδην 3, Πει. 4 Ξαξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην
ηερληθφ θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ηερληθή θηι ζα ππνγξακκηζηεί ην
ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ
Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Ξξνδ. 4.18).
Ρνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ΞΗΛΑΘΥΛ
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο
αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ», γηα έζησ
πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθφ

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε παξνρή
Αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ
θαη έλα απφ ηνπο φξνπο ζηνλ
φξν.
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Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ
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Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
τεκμθρίωςθσ
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Ρακζτο εργαςίασ 1: Ψθφιακι επεξεργαςία υλικοφ – ςαρϊςεισ με drone 3 τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ
1

Να
αναφερκοφν
εργαςίεσ
ψθφιακισ
τεκμθρίωςθσ
του
υλικοφ:
(Κατθγοριοποίθςθ και απογραφι ςθμείου ανά κατθγορία, Σφνταξθ ευρετθρίου και ΝΑΙ
ονοματολογία υλικοφ, Δθμιουργία μεταδεδομζνων)

2

Μεταδεδομζνα ςθμείου ενδιαφζροντοσ - Αναφορά των ψθφιακϊν μεταδεδομζνων των
ΝΑΙ
ςθμείων ενδιαφζροντοσ

4

Δυνατότθτα προςκικθσ και άλλων πεδίων-μεταδεδομζνων χωρίσ να απαιτοφνται
ΝΑΙ
εξειδικευμζνεσ τεχνικζσ γνϊςεισ

5

H ψθφιακι επεξεργαςία των αρχείων πρζπει να γίνει με ςφγχρονο εξοπλιςμό που πρζπει να
ΝΑΙ
περιγραφεί.

6

Τα παραγόμενα ψθφιακά αρχεία των Ψθφιακϊν φωτογραφιϊν να χωρίηονται ςε δφο
κατθγορίεσ: α) τα ψθφιακά κφρια αντίγραφα (master files) να είναι τφπου RAW (αυκεντικά
δεδομζνα από τον αιςκθτιρα) και β) τα αρχεία προβολισ (access files) που είναι ψθφιακά ΝΑΙ
αντίγραφα από το πρωτότυπο ςε χαμθλότερθ ανάλυςθ και ζχουν ςτόχο να είναι πιο
εφχρθςτα λόγω τθσ μορφισ τουσ και του μικρότερου όγκου τουσ.
Αναλφςεισ ψθφιακϊν αρχείων φωτογραφιϊν

7

Φωτογράφθςθ ςε υψθλι ανάλυςθ >18Mpx Μορφι Jpeg2000/ tiff/raw
Εικόνα διάκεςθσ ςτο διαδίκτυο 72-300 ppi/ 24 bit βάκοσ χρϊματοσ για τισ ζγχρωμεσ και
8 bit για τισ αςπρόμαυρεσ / Εικόνα προεπιςκόπθςθσ 72 – 150/200 pixels

ΝΑΙ
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8

Εναζρια
βιντεοςκόπθςθ
(ζωσ
δζκα
(10)
λεπτά):
Θ βιντεοςκόπθςθ να είναι ανάλυςθσ κατ’ ελάχιςτο 4Κ (ultra HD) high efficiency Video Codec ΝΑΙ
(HEVC), H.265. Το βίντεο να επεξεργαςκεί καταλλιλωσ.
ΝΑΙ

9

Τριςδιάςτατα μοντζλα από 3 επιλεγμζνα ςθμεία τθσ ΕΦΑΘ με χριςθ των εναζριων (αρικμόσ
βιντεοςκοπιςεων. Ρεριγραφι διαδικαςίασ και εξαγωγισ των μοντζλων.
ςθμείων 3)

10

Τα τριςδιάςτατα φωτογραμμετρικά μοντζλα κα ολοκλθρωκοφν και ςυμπλθρωκοφν βάςει
ΝΑΙ
αποτυπϊςεων φωτογραφιϊν, κειμζνων που διακζτει θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου.

11

Το υλικό να παραδοκεί ςτον δικαιοφχο ςε αςφαλι αποκθκευτικό μζςο το οποίο κα είναι
ΝΑΙ
προςβάςιμο από κάκε διμο μζςω δικτφου

12

Ρλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τισ προδιαγραφζσ τθσ υπ. αρικμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιςτολισ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Ρολιτικισ (ΓΓΨΡ) με κζμα «Ρροτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ
ΝΑΙ
Ψθφιακισ Στρατθγικισ ςτο πλαίςιο των Ρεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του
ΕΣΡΑ 2014-2020».

Ρακζτο εργαςίασ 2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ και προβολισ του Δικτφου
Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου
Θ διαδικτυακι πφλθ
Γενικά χαρακτθριςτικά διαδικτυακισ πφλθσ
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1

Για τθν ανάπτυξθ τθσ ιςτοςελίδασ δφναται να χρθςιμοποιθκεί πλατφόρμα Open Source.
Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να είναι μία από τισ ευρζωσ διαδεδομζνεσ πλατφόρμεσ Web CMS
ΝΑΙ
με μεγάλθ κοινότθτα χρθςτϊν/προγραμματιςτϊν και χιλιάδεσ εγκαταςτάςεισ ιςτοτόπων και
να ζχει τα κάτωκι χαρακτθριςτικά

2

Ανεξαρτθςία από λειτουργικό ςφςτθμα, ϊςτε να μπορεί να εγκαταςτακεί ςε οποιοδιποτε
ΝΑΙ
server.

3

Ρολλαπλά επίπεδα πρόςβαςθσ μζςω ενςωματωμζνου υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ
ΝΑΙ
χρθςτϊν.

4

Ενιαία διαχείριςθ περιεχομζνου (Content Management).

5

Δυνατότθτα τιρθςθσ δεδομζνων ςε αυτόνομο ςφςτθμα διαχείριςθσ βάςθσ δεδομζνων
ΝΑΙ
ανοικτοφ κϊδικα.

6

Δυνατότθτα παραμετρικοφ οριςμοφ τφπων δεδομζνων με διαφορετικά πεδία.

7

Εκτεταμζνεσ δυνατότθτεσ κατθγοριοποίθςθσ (όπωσ απλζσ και ιεραρχικζσ κατθγοριοποιιςεισ,
προαιρετικζσ, υποχρεωτικζσ και πολλαπλζσ επιλογζσ) του περιεχομζνου. Θ κατθγοριοποίθςθ ΝΑΙ
κα πρζπει να μπορεί να γίνεται μόνο από τουσ διαχειριςτζσ.

8

Δυνατότθτα ςυνειςφοράσ περιεχομζνου από τουσ διαδικτυακοφσ χριςτεσ (user contributed
ΝΑΙ
content) με τθ μορφι ςχολίων, φωτογραφιϊν, video.

9

Ρολυγλωςςία ςε επίπεδο πλθροφορίασ και δεδομζνων.

10

Επεκταςιμότθτα μζςω μθχανιςμοφ plug-in ι modules, ϊςτε να επιτρζπεται θ περαιτζρω
ΝΑΙ
ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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11

Δυνατότθτα φιλοξενίασ newsletters, rss feeds.

ΝΑΙ

12

Διαςφνδεςθ με κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.)

ΝΑΙ

13

Ρλιρθ διαχωριςμό τθσ εμφάνιςθσ από το περιεχόμενο με τθ χριςθ τεχνολογίασ CSS.

ΝΑΙ

14

Ρλιρεισ δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςε όλο το εφροσ τθσ πφλθσ με παραμετρικά κριτιρια και
ΝΑΙ
Full Text Search.
Ρεριεχόμενο και λειτουργίεσ εφαρμογισ διαδικτυακισ πφλθσ

15

Θ διαδικτυακι πφλθ να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να δει, να ψάξει, να ακοφςει και να
ΝΑΙ
διαβάςει όλα εκείνα που αφοροφν τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ ΕΦΑΘ

16

Να αναφερκεί θ μεκοδολογία - διαδικαςίεσ που κα διαςφαλίςουν τθν επιτυχι ζκβαςθ του
ΝΑΙ
ζργου

17

Το υλικό τθσ διαδικτυακισ πφλθσ να παρουςιάηεται ςε διακριτζσ ενότθτεσ

18

Θ πλοιγθςθ ςτο περιεχόμενο τθσ διαδικτυακισ πφλθσ να δομείται ςε κατθγορίεσ υλικοφ, και
ΝΑΙ
να προβάλλονται με τθν επιλογι τουσ και πάνω ςε χάρτθ με διακριτό ςθμείο κάκε φορά

19

Να αναφερκεί θ κεματικι κατθγοριοποίθςθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ
Διαδραςτικόσ χάρτθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν ςτουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ
τθσ ΕΦΑΘ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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20

Ο χάρτθσ να κάνει χριςθ του υποβάκρου του διαδραςτικου χάρτθ εντοπιςμοφ των ςθμείων
ΝΑΙ
ενδιαφζροντοσ. Να παρζχει επιπλζον πλθροφόρθςθ των κεματικϊν διαδρομϊν ανά είδουσ.

21

Ο χριςτθσ να μπορεί να ζχει δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ βάςθ τοποκεςίασ (location based
services) και δθμιουργίασ ψθφιακϊν κεματικϊν τουριςτικϊν και πολιτιςτικϊν διαδρομϊν ΝΑΙ
βάςθ του προφίλ του.

22

Δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ GPS ςτθν ζξυπνθ ςυςκευι του χριςτθ, τθ
ςτιγμι που αυτόσ πλοθγείται ςτο χάρτθ, προςδιορίηοντασ επακριβϊσ τισ ςυντεταγμζνεσ τθσ ΝΑΙ
κζςθσ του πάνω ςτο χάρτθ
Γενικζσ λειτουργίεσ - WEB 2.0. εργαλεία

23

Αποκικευςθ των αγαπθμζνων του ςθμείων ενδιαφζροντοσ

ΝΑΙ

24

Ενςωμάτωςθ Εργαλείων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Social media Τools) για ανταλλαγι
ΝΑΙ
εμπειριϊν - και πολυμεςικοφ υλικοφ μεταξφ των χρθςτϊν.

25

Ενςωμάτωςθ Εργαλείων για τθν αυτοματοποιθμζνθ αποςτολι προτάςεων – ςχολίων των
ΝΑΙ
επιςκεπτϊν απευκείασ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ.
Φιλοξενία Ιςτοτόπου

26

8 Gb χϊροσ φιλοξενίασ, FTP / File Manager

ΝΑΙ

27

SSI support & SSL support & cgi-bin

ΝΑΙ
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28

Plesk Server Control Panel

ΝΑΙ

29

MySQL databases (3 χ 100 Mb)/PHP/PHPMyAdmin

ΝΑΙ

30

20 GB monthly traffic

ΝΑΙ

Διαχείριςθ ςυςτιματοσ περιεχομζνου
31

Συμβατότθτα με βαςικοφσ web browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari)

ΝΑΙ

32

Βελτιςτοποίθςθ των γραφικϊν για γριγορο φόρτωμα ιςτοςελίδασ

ΝΑΙ

33

Χριςθ WYSIWYG text editor ςτα πεδία κειμζνου

ΝΑΙ

34

Μορφότυποι ειςόδου περιεχομζνου που περιορίηουν τα επιτρεπόμενα HTML tags ανάλογα
ΝΑΙ
με τουσ ρόλουσ και άδειεσ του εκάςτοτε διαχειριςτι κακϊσ και

35

Αυτόματθ δθμιουργία μικρογραφιϊν εικόνων όπου απαιτείται.

ΝΑΙ

36

Ρλιρθσ διαχωριςμόσ εμφάνιςθσ και περιεχομζνου μζςω CSS.

ΝΑΙ

37

Φπαρξθ theme/template engine πλιρωσ διαχωριςμζνο από το περιεχόμενο, επιτρζποντασ τθ
ΝΑΙ
μελλοντικι ςυνολικι αλλαγι τθσ εμφάνιςθσ τθσ δικτυακισ πφλθσ.

38

Φιλικά προσ τον χριςτθ URLs.

ΝΑΙ
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39

Ρλιρθσ δυνατότθτα αναηιτθςθσ περιεχομζνου ςε όλθ τθ δικτυακι πφλθ μζςω Full Text
ΝΑΙ
Search.

40

Θ διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να παρζχει πλιρθ πολυγλωςςικι υποςτιριξθ

ΝΑΙ

41

Δυνατότθτα επζκταςθσ των γλωςςϊν

ΝΑΙ

42

Πλα τα δεδομζνα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα τθροφνται ςε ανεξάρτθτθ κεντρικι βάςθ
ΝΑΙ
δεδομζνων

43

Θ πλατφόρμα κα πρζπει να προςφζρει πλικοσ εναλλακτικϊν τρόπων διάκεςθσ τθσ
ΝΑΙ
πλθροφορίασ προσ τρίτα ςυςτιματα.

44

Θ διεπαφι χριςτθ του ιςτότοπου κα αναπτυχκεί εξ' ολοκλιρου ςε τεχνολογίεσ
ΝΑΙ
HTML/CSS/JavaScript.

45

Χριςθ από ςφγχρονεσ κινθτζσ ςυςκευζσ (smartphones, tablets)

46
47
48

Χριςθ των τεχνικϊν progressive enhancement και responsive web design

Χριςθ από ΑμεΑ
Απαιτείται θ ανάπτυξθ διαφορετικϊν templates για τθν ειςαγωγι

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Search engine optimization
Χριςθ semantic HTML βελτιςτοποιθμζνθσ για web crowling από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ
(URLs, HI, description tags κλπ.)
Ζρευνα για τισ λζξεισ κλειδιά (keywords) που χρθςιμοποιοφν πικανοί επιςκζπτεσ του
ιςτοχϊρου.
49

Ζρευνα για τισ λζξεισ κλειδιά που κα φζρουν τισ περιςςότερεσ επιςκζψεισ ςτον ιςτοχϊρο.

ΝΑΙ

Εντοπιςμόσ του ανταγωνιςμοφ ςτισ λζξεισ/κλειδιά που ςυνδζονται με το περιεχόμενο του
ιςτοχϊρου.
Ενίςχυςθ λζξεων/κλειδιϊν με μικρότερο ανταγωνιςμό και μεγαλφτερθ ανταποδοτικότθτα ςε
επιςκζψεισ.
Ενςωμάτωςθ των λζξεων/κλειδιϊν ςτο περιεχόμενο του ιςτοχϊρου ςε μεγαλφτερθ
ςυχνότθτα (ςτατικζσ ςελίδεσ περιεχομζνου, άρκρα, νζα κ.λπ.).
50

Απαιτείται θ πρόβλεψθ απλισ και ςφνκετθσ αναηιτθςθσ μζςα ςτο περιεχόμενο τθσ
ΝΑΙ
ιςτοςελίδασ με τθ δυνατότθτα χριςθσ φίλτρων και ποικίλων παραμζτρων.

51

Απαιτείται να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθ λιψθ ςτατιςτικϊν ΝΑΙ
επιςκεψιμότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ με χριςθ τθσ υπθρεςίασ Google analytics.

52

Το παρουςιαηόμενο φωτογραφικό υλικό (που πρωτογενϊσ κα αναπαραχκεί ςτα πλαίςια του
ζργου) και τα γραπτά κείμενα κα αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία του φορζα υλοποίθςθσ ΝΑΙ
και κα προςτατεφονται από τουσ νόμουσ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.

Ρακζτο εργαςίασ 3: Εφαρμογι Ψθφιακισ Ξενάγθςθσ ςε Android και Ios του δικτφου των διαδρομϊν
τθσ ΡΕ Θρακλείου
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Θ εφαρμογι κινθτϊν ςυςκευϊν (App)

1

Μζςω των κινθτϊν τουσ ςυςκευϊν οι επιςκζπτεσ να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςε ψθφιακό
υλικό (φωτογραφίεσ, βίντεο) που αξιοποιείται και δθμιουργεί αφορμζσ για διάλογο κατά τθν
διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ. Θ εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ (Android, iOS) να αξιοποιεί
ΝΑΙ
λειτουργίεσ και εργαλεία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που περιεγράφθκαν ςτθν
προθγουμζνθ ενότθτα, κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτισ απαιτιςεισ των ςυςκευϊν αυτϊν
(smartphones, tablets κ.α.)

2

Οι κφριεσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ με ι χωρίσ τθ ςφνδεςθ
ΝΑΙ
ςε δίκτυο internet

3

Θ εφαρμογι να είναι διακζςιμθ δωρεάν μζςω του εκάςτοτε market (google play/apple
ΝΑΙ
store).

4

Θ εφαρμογι να περιζχει πλθροφορίεσ για τα επιςκζψιμα ςθμεία αρχαιολογικοφ
ενδιαφζροντοσ ενδιαφζροντοσ ςτο νομό Θρακλείου , τα οποία κα απεικονίηονται πάνω ςε ΝΑΙ
διαδραςτικό χάρτθ μζςω Google Maps.
Γενικά Χαρακτθριςτικά Εφαρμογισ (App)

5

Να είναι ςε όςεσ γλϊςςεσ υπάρχουν και ςτθν διαδικτυακι πφλθ

ΝΑΙ

6

Να είναι ικανι να εντοπίηει αυτόματα τθ κζςθ του χριςτθ ςτο χάρτθ και να του εμφανίηει
ςθμεία ενδιαφζροντοσ (π.χ. κτίρια, αντικείμενα κλπ) ςε μια γεωγραφικι ακτίνα που κα ΝΑΙ
μπορεί να ορίηεται από τον ίδιο.
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7

Τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ να παρουςιάηονται ςε κεματικζσ κατθγορίεσ, π.χ. με διαφορετικό
χρϊμα ι ςχιμα. και να είναι εφικτό ο χριςτθσ να επιλζξει κάποιο από αυτά τα ςθμεία, ϊςτε ΝΑΙ
να του παραςχεκοφν επιπλζον πλθροφορίεσ.

8

Να είναι ικανι να εμφανίηει ςτο χάρτθ τθ ςυντομότερθ διαδρομι από το γεωγραφικό
ςθμείο που ο χριςτθσ βρίςκεται προσ οποιοδιποτε ςθμείο ενδιαφζροντοσ επιλζγει.

9

Ο χάρτθσ να είναι διαδραςτικόσ και να επιτρζπει τθν κφλιςθ προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ
ΝΑΙ
κακϊσ και να υποςτθρίηει λειτουργίεσ μεγζκυνςθσ, ςμίκρυνςθσ κ.ά..

10

Ο χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να αφινει ςχόλια και να προτείνει αλλαγζσ- βελτιϊςεισ
ςτισ διαδρομζσ ι ςτο περιεχόμενο του ςθμείου ενδιαφζροντοσ, μζςω τθσ ίδιασ εφαρμογισ ΝΑΙ
που κα χρθςιμοποιεί θ διαδικτυακι πφλθ.

11

Τα ςχόλια χρθςτϊν μζςω τθσ πφλθσ ι μζςω τθσ εφαρμογισ να είναι ενιαία ανά ςθμείο
ενδιαφζροντοσ.

ΝΑΙ

12

Το πλθροφοριακό υλικό κα λαμβάνεται από τθν διαδικτυακι πφλθ, αυτοματοποιθμζνα.

ΝΑΙ

13

Πλο το πλθροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίεσ κ.α.) που κα περιζχεται ςτθν
ΝΑΙ
διαδικτυακι πφλθ και ςτθν εφαρμογι για κινθτά, να είναι πλιρωσ ςυγχρονιςμζνα

14

Ενιαίο γραφικό περιβάλλον διεπαφισ χριςτθ (GUI) με χριςθ καρτελϊν (tabs)

15

Θ εφαρμογι κα ςχεδιαςτεί δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ταχφτθτα απόκριςθσ και ςτθν
ΝΑΙ
βελτιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ πόρων από τθν πλευρά τθσ ςυςκευισ

16

Θ εφαρμογι κα είναι διακζςιμθ ςτθ διαδικτυακι πφλθ ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν εφκολα
ΝΑΙ
να τθν φορτϊςουν και εγκαταςτιςουν ςτθ ςυςκευι τουσ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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17

Θ εφαρμογι να αποτελείται από εργαλεία τα οποία να δίνουν τθ δυνατότθτα περιιγθςθσ
και αναηιτθςθσ ςτο χάρτθ μζςω εςτίαςθσ και μετακίνθςθσ μζχρι το επίπεδο δρόμου

18

Τα γεωγραφικά υπόβακρα τθσ υπθρεςίασ να παρζχονται δωρεάν και να είναι ευρείασ
ΝΑΙ
χριςεωσ.

ΝΑΙ

Ρεριεχόμενο και λειτουργίεσ εφαρμογισ (App)
19

Θ εφαρμογι να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω κυρίεσ κατθγορίεσ (Ρροβολι
Θζςθσ, Χάρτθσ του νομοφ Θρακλείου: (region map), Αξιοκζατα & Σθμεία Ενδιαφζροντοσ, ΝΑΙ
Διαδρομζσ (Routes), Χριςιμεσ Ρλθροφορίεσ

20

Να μποροφν να προςτεκοφν επιμζρουσ λειτουργίεσ ι/και να τροποποιθκοφν οι
ΝΑΙ
προαναφερόμενεσ πριν τθν παράδοςθ τθσ εφαρμογισ

21

Κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ να βαςίηεται ςε πλθροφορία κζςθσ (γεωχωρικά ςτοιχεία)
κακϊσ και ςε πλθροφορίεσ. Θ προβολι τθσ πλθροφορίασ για οποιοδιποτε ςθμείο
ενδιαφζροντοσ κα ςυνοδεφεται από περιγραφικι πλθροφορία 100 λζξεων (+/-25%), από 1
ζωσ 3 λιψεισ (φωτογραφίεσ) ι/και άλλεσ πλθροφορίεσ κατά περίπτωςθ (π.χ. ςτοιχεία
επικοινωνίασ,
ϊρεσ
λειτουργίασ
κ.τ.λ.).
Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ μποροφν να παρουςιάηονται ενδεικτικά οι ακόλουκεσ
πλθροφορίεσ
ΝΑΙ
1.
Τίτλοσ
2.
Σφντομθ
περιγραφι
3.
Αναλυτικι
περιγραφι
(π.χ.
κείμενα,
links)
4.
Βαςικι
φωτογραφία
5.
Φωτογραφίεσ
6. Θζςθ ςτον Χάρτθ
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Τεχνικά χαρακτθριςτικά εφαρμογισ (App)
23

GPS / internet για τον εντοπιςμό των ςυντεταγμζνων του χριςτθ και των αντίςτοιχων
ΝΑΙ
ςυντεταγμζνων για τα αξιοκζατα (coarse network based location, fine gps location).

24

RSS: μζςω RSS και ενόσ ςυςτιματοσ ανάγνωςθσ rss, τα νζα κα μποροφν να εμφανίηονται
ΝΑΙ
ςτθ ςυςκευι του χριςτθ.

25

Χάρτεσ (θ άδεια χριςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνεται)

ΝΑΙ

26

Phone calls: read phone state and identify, Directly call phone numbers

ΝΑΙ

27

Θ εφαρμογι να είναι ςυμβατι και να λειτουργεί με απόλυτθ ςυμβατότθτα και ευχρθςτία και
ΝΑΙ
ςε υπολογιςτι-ταμπλζτα (tablet pc) με λειτουργικό ςφςτθμα android, IOS

28

Ο τρόποσ ανάπτυξθσ τθσ εφαρμογισ να παρζχει τθ δυνατότθτα αναβακμίςεων ςτα νζα, ενϊ
ΝΑΙ
με τθν χριςθ του Android update κα μποροφν να πραγματοποιθκοφν επιπλζον αλλαγζσ.

29

Θ εφαρμογι να προςφζρεται δωρεάν ςτουσ χριςτεσ.

30

Να διατθρεί ζνα ςχετικά μικρό μζγεκοσ, ζτςι ϊςτε να μθν προκαλεί κακυςτεριςεισ ςτθ
ΝΑΙ
ςυςκευι και γενικότερα να μθν τθν επιβαρφνει ςε χριςθ CPU και RAM

31

Να διακζτει αυτόματο ζλεγχο ενθμερϊςεων και ειδοποίθςθσ του χριςτθ προκειμζνου να
ΝΑΙ
προβεί ςε διαδικαςία update/ αναβάκμιςθ
Σιμανςθ με τεχνολογία beacon

ΝΑΙ
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32

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δζκα εννζα (11) κζςεων ςιμανςθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ
ΝΑΙ
Beacon

33

Δυνατότθτα ςυςκευϊν να επικοινωνιςουν αςφρματα, μζςω
κατανάλωςθσ, αμφίδρομα με άλλεσ ςυςκευζσ (πχ Smartphone).

34

Δυνατότθτα να μεταδίδουν μικροςκοπικά ραδιοςιματα τα οποία μποροφν να λάβουν και να
ερμθνεφςουν τα smartphones, ξεκλειδϊνοντασ τθν αναγνϊριςθ μζςω μικρο-εντοπιςμοφ και ΝΑΙ
βάςει περιεχομζνου.

35

Δυνατότθτα να λειτουργεί με ι χωρίσ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο

ΝΑΙ

36

Tο μζγιςτο εφροσ του ςιματοσ εκπομπισ να εξαρτάται από τθ ρφκμιςθ ιςχφοσ μετάδοςθσ

ΝΑΙ

37

Να αναφερκεί θ προεπιλεγμζνθ ιςχφσ εκπομπισ ςε dBm

ΝΑΙ

38

Να αναφερκεί το εφροσ απόςταςθσ τθσ εκπομπισ του ςιματοσ

ΝΑΙ

39

Το επίπεδο ιςχφοσ μετάδοςθσ να μπορεί να ρυκμιςτεί από τον χριςτθ με χριςθ ςχετικισ
εφαρμογισ

ΝΑΙ

Bluetooth χαμθλισ

ΝΑΙ

Ρεριιγθςθ με τθ χριςθ QR codes
40

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δεκαεννζα (11) κζςεων ςιμανςθσ με τθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ
ΝΑΙ
QR code
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41

Εκτυπωμζνοσ γραμμωτόσ κϊδικασ όπου περιζχει ζνα κείμενο που αποτελεί ςφνδεςμο ςτθν
ΝΑΙ
ςχετικι ςελίδα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ

42

Με τθν τεχνολογία responsive design ο χριςτθσ να λαμβάνει ψθφιακό περιεχόμενο και
ΝΑΙ
πλθροφόρθςθ για το επικυμθτο ςθμείο

43

Γραμμωτόσ κϊδικασ (barcode) δφο διαςτάςεων

44

Να εκτυπωκοφν ςε αυτοκόλλθτα ανεξίτθλα τφπου ςτζνςιλ διαςτάςεων κατ’ ελάχιςτο 10x10
ΝΑΙ
εκ.

ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 4: Εφαρμογι περιιγθςθσ (app) μζςα ςτο ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε 38 ςθμεία
ενδιαφζροντοσ + θχθτικι ξενάγθςθ
Θ εφαρμογι κινθτϊν ςυςκευϊν (App)

1

Μζςω των κινθτϊν τουσ ςυςκευϊν οι επιςκζπτεσ να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςε ψθφιακό
υλικό (φωτογραφίεσ, βίντεο) που αξιοποιείται και δθμιουργεί αφορμζσ για διάλογο κατά τθν
διάρκεια τθσ ξενάγθςθσ. Θ εφαρμογι για φορθτζσ ςυςκευζσ (Android, iOS) να αξιοποιεί
ΝΑΙ
λειτουργίεσ και εργαλεία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που περιεγράφθκαν ςτθν
προθγουμζνθ ενότθτα, κατάλλθλα προςαρμοςμζνεσ ςτισ απαιτιςεισ των ςυςκευϊν αυτϊν
(smartphones, tablets κ.α.)

2

Οι κφριεσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ με ι χωρίσ τθ ςφνδεςθ
ΝΑΙ
ςε δίκτυο internet

3

Θ εφαρμογι να είναι διακζςιμθ δωρεάν μζςω του εκάςτοτε market (google play/apple
ΝΑΙ
store).
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4

Θ εφαρμογι να περιζχει πλθροφορίεσ για τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ του αρχαιολογικοφ
χϊρου τθσ Κνωςοφ, τα οποία κα απεικονίηονται πάνω ςε διαδραςτικό χάρτθ μζςω Google ΝΑΙ
Maps.
Σφντομθ θχθτικι ξενάγθςθ ςε Ελλθνικά – Αγγλικά για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ (ανάλυςθ αρχείου Waveform >48Khz 16bit sampling rate, Encoding mp3 >256kbps).

5

ΝΑΙ
(αρικμόσ 38)
ΝΑΙ

6

Σθμεία ενδιαφζροντοσ

(αρικμόσ 38)

7

Κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ να βαςίηεται ςε πλθροφορία κζςθσ (γεωχωρικά ςτοιχεία)
κακϊσ και ςε πλθροφορίεσ. Θ προβολι τθσ πλθροφορίασ για οποιοδιποτε ςθμείο
ενδιαφζροντοσ κα ςυνοδεφεται από περιγραφικι πλθροφορία 100 λζξεων (+/-25%), από 1
ζωσ 3 λιψεισ (φωτογραφίεσ) ι/και άλλεσ πλθροφορίεσ κατά περίπτωςθ (π.χ. ςτοιχεία
επικοινωνίασ,
ϊρεσ
λειτουργίασ
κ.τ.λ.).
Για κάκε ςθμείο ενδιαφζροντοσ μποροφν να παρουςιάηονται ενδεικτικά οι ακόλουκεσ
πλθροφορίεσ
ΝΑΙ
1.
Τίτλοσ
2.
Σφντομθ
περιγραφι
3.
Αναλυτικι
περιγραφι
(π.χ.
κείμενα,
links)
4.
Βαςικι
φωτογραφία
5.
Φωτογραφίεσ
6. Θζςθ ςτον Χάρτθ

8

Εφαρμογι των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν ανάπτυξθσ εφαρμογϊν περιιγθςθσ (app) που
ΝΑΙ
παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα Κ. 1.3.
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9

Εφαρμογι των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν ανάπτυξθσ εφαρμογϊν περιιγθςθσ (app) που
ΝΑΙ
παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα Κ. 1.3.
Σιμανςθ με τεχνολογία beacon

10

Ρρομικεια και εγκατάςταςθ
τεχνολογίασ Beacon

τριάντα οκτϊ (38) κζςεων ςιμανςθσ με τθ χριςθ τθσ

11

Δυνατότθτα ςυςκευϊν να επικοινωνιςουν αςφρματα, μζςω
κατανάλωςθσ, αμφίδρομα με άλλεσ ςυςκευζσ (πχ Smartphone).

12

Δυνατότθτα να μεταδίδουν μικροςκοπικά ραδιοςιματα τα οποία μποροφν να λάβουν και να
ερμθνεφςουν τα smartphones, ξεκλειδϊνοντασ τθν αναγνϊριςθ μζςω μικρο-εντοπιςμοφ και ΝΑΙ
βάςει περιεχομζνου.

13

Δυνατότθτα να λειτουργεί με ι χωρίσ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο

ΝΑΙ

14

Tο μζγιςτο εφροσ του ςιματοσ εκπομπισ να εξαρτάται από τθ ρφκμιςθ ιςχφοσ μετάδοςθσ

ΝΑΙ

15

Να αναφερκεί θ προεπιλεγμζνθ ιςχφσ εκπομπισ ςε dBm

ΝΑΙ

16

Να αναφερκεί το εφροσ απόςταςθσ τθσ εκπομπισ του ςιματοσ

ΝΑΙ

17

Το επίπεδο ιςχφοσ μετάδοςθσ να μπορεί να ρυκμιςτεί από τον χριςτθ με χριςθ ςχετικισ
ΝΑΙ
εφαρμογισ

Bluetooth χαμθλισ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Ρακζτο εργαςίασ 5: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δικτφου beacons (ςε Κνωςό και ςτθν είςοδο ςε
επιλεγμζνουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ ΕΦΑΘ ςε όλο το νομό και λοιποφ εξοπλιςμοφ υποςτιριξθσ (2
tablet).
ΝΑΙ
1

Beacons

(αρικμόσ 49)
ΝΑΙ

2

Μοντζλο

(Να
αναφερκεί)
ΝΑΙ

3

QR codes

(αρικμόσ 49)

ΝΑΙ
4

Tablet pc για beta testing των εφαρμογϊν περιιγθςθσ

(αρικμόσ 2)
ΝΑΙ

5

Μοντζλο

Ρακζτο εργαςίασ 6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ επιλεγμζνων
αρχαιολογικϊν χϊρων ςε 11 ςθμεία ενδιαφζροντοσ + 3D αναπαράςταςθ

(Να
αναφερκεί)
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1

2

Ρεριεχόμενο: εφαρμογι επαυξθμζνθσ περιιγθςθσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ ΕΦΑΘ format Augmented Reality Markup Language - ARML 2.0 (OGC

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ ΕΦΑΘ

3

Σενάριο εφαρμογισ

4

Συνεργαςία με ΕΦΑΘ για τθν ςωςτι απόδοςθ των τριςδιάςτατων αναπαραςτάςεων

5

Διαδρομζσ περιιγθςθσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο

6

Χριςθ οπτικοφ και άλλου υλικοφ που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου

7

Δοκιμζσ ελζγχου

8

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ ΕΦΑΘ

9

Ο χριςτθσ κα μπορεί να περιςτρζψει τθ
ςκθνι ςφροντασ το δάχτυλό του.
Θα υπάρχει θ δυνατότθτα μεγζκυνςθσ τθσ ςκθνισ μζςα ι ζξω με τα δάχτυλά του

10

Θα υπάρχει Βαςικό μενοφ με υποκατθγορίεσ για εναλλαγι μεταξφ προκακοριςμζνων
προβολϊν.

(αρικμόσ 11)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ

11

Επιλογι αλλαγισ γλϊςςασ και άλλων λειτουργιϊν ςτο μενοφ περιβάλλοντοσ

12

Ο χριςτθσ κα μπορεί να μετακινεί τθν κινθτι ςυςκευι του γφρω και να δει το περιβάλλον ΝΑΙ
ςαν να κρατοφςε μια φωτογραφικι μθχανι.

13

Ο χριςτθσ κα μπορεί να αγγίξει τθν οκόνθ για να δει τα hotspots. Επιλζγοντασ ΝΑΙ
τα hotspots κα μεταφερκεί ςε εκείνθ τθν τοποκεςία

14

Lacation based εφαρμογι με χριςθ του GPS

15

Μεταφορά δεδομζνων μζςω αςυρμάτων δικτφων IP (WiFi, 4G)

16

Ρροςωρινι αποκικευςθ δεδομζνων ςτθν ςυςκευι (caching)

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

17

Ρεριβάλλον ανάπτυξθσ των τριςδιάςτατων χϊρων

(Unity)
ΝΑΙ
(Να
αναφερκεί)

18

SDK για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν AR

19

Θ εφαρμογι κα πρζπει είναι διακζςιμθ ςε όςο των δυνατόν περιςςότερα μοντζλα κινθτϊν ΝΑΙ
ςυςκευϊν Android και iOS.

Ρακζτο εργαςίασ 7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ Διαδραςτικοφ Χρονολογίου
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1

Web based εφαρμογι

ΝΑΙ

2

Χρονολογικι παρουςίαςθ των γεγονότων και των ςθμείων ενδιαφζροντοσ

ΝΑΙ

3

Ειςαγωγι πολυμεςικοφ υλικοφ (κείμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο, εικονικά πανοράματα, ΝΑΙ
θχθτικά ντοκουμζντα)

4

Δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ και ανεξαρτθτοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ

5

Ελκυςτικό γραφικό περιβάλλον – κοινι γραφιςτικι ταυτότθτα με διαδικτυακι πφλθ

6

Ρροςαρμοςτικότθτα ςε όλεσ τισ οκόνεσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Γενικζσ προδιαγραφζσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν

7

Θ εφαρμογι κα ενςωματϊνει υποςφςτθμα βοικειασ, με τθ χριςθ ενδεικτικϊν οκονϊν, ΝΑΙ
κειμζνου και ιχου.

8

Ευρθματικό ςενάριο και θ απεικόνιςθ τθσ πλθροφορίασ κα προβλζπει τθ ςυμμετοχι του ΝΑΙ
χριςτθ ςτθν ανακάλυψθ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται

9

Θα περιλαμβάνει πολυμεςικζσ παρουςιάςεισ που ενςωματϊνουν και παρουςιάηουν μζςα ΝΑΙ
από ζνα ενιαίο, εφχρθςτο και διαδραςτικό περιβάλλον χάρτεσ, ζξυπνα γραφικά, μουςικι,
φωτογραφικό υλικό και επιμελθμζνα κείμενα.

10

Θ υλοποίθςθ των ςυνδζςμων μεταξφ των περιεχομζνων πλθροφοριϊν κα γίνεται με τρόπο
τζτοιο, ϊςτε να είναι εργονομικι θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από τον χριςτθ.

ΝΑΙ
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11

Ελάχιςτθ υπολογιςτικι δφναμθ, ϊςτε οι ενζργειεσ του χριςτθ να εκτελοφνται άμεςα, δίχωσ ΝΑΙ
κακυςτζρθςθ

12

Επιλογι γλϊςςασ

ΝΑΙ

13

Θ μζκοδοσ πλοιγθςθσ κα είναι ευκρινισ, ςτακερι και απλι

ΝΑΙ

14

Θ δομι τθσ κάκε εφαρμογισ κα είναι ςαφισ και εφλθπτθ για το χριςτθ

ΝΑΙ

15

Δθμιουργία και παρουςίαςθ prototypes και mockups τθσ εφαρμογισ

ΝΑΙ

16

Ραροχι θχθτικισ υποβοικθςθσ

ΝΑΙ

17

Σχεδιαςμζνθ για χριςθ από ΑΜΕΑ

ΝΑΙ

18

Χρωματιςμοί για χριςθ και κζαςθ ςε κάκε ειδικι ςυνκικθ

ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 8: Εφαρμογι δυναμικοφ ψθφιακοφ καλεντάρι εκδθλϊςεων τθσ ΕΦΑΘ
1

Web based εφαρμογι

ΝΑΙ

2

Θμερολογιακι παρουςίαςθ των γεγονότων και των εκδθλϊςεων τθσ ΕΦΑΘ

ΝΑΙ

3

Ειςαγωγι πολυμεςικοφ υλικοφ (κείμενα, φωτογραφίεσ, βίντεο, εικονικά πανοράματα, ΝΑΙ
θχθτικά ντοκουμζντα)
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ΝΑΙ

4

Δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ και ανεξαρτθτοποίθςθσ τθσ εφαρμογισ

5

Ελκυςτικό γραφικό περιβάλλον – κοινι γραφιςτικι ταυτότθτα με διαδικτυακι πφλθ

6

Ρροςαρμοςτικότθτα ςε όλεσ τισ οκόνεσ

7

Εφαρμογι των γενικϊν προδιαγραφϊν ανάπτυξθσ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν που ΝΑΙ
παρουςιάςτθκαν ςτθν ενότθτα Κ. 1.7.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 9: Δθμιουργία Ψθφιακϊν promo video
ΝΑΙ
1

Ψθφιακά promo video

(Αρικμόσ 2)
ΝΑΙ

2

Διάρκεια βίντεο

(2 – 3 λεπτά)

Ρεριεχόμενο:

ΝΑΙ

Ρεριιγθςθ ςτθν Κνωςό
3

Το Θράκλειο τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ

4

Ζρευνα τεκμθρίωςθσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΦΑH

5

Συγγραφι του ςεναρίου

ΝΑΙ
ΝΑΙ
(να
αναφερκεί
ενδεικτικό)
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ΝΑΙ

6

FULL HD 1920 Χ 1080 pixels ανάλυςθ

7

Ρροδιαγραφζσ βίντεο ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ ΝΑΙ
Ρολιτικισ

8

Υποτιτλιςμόσ (λεηάντεσ) ςτα ελλθνικά και αγγλικά.

ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 10: Εκπαίδευςθ – Ριλοτικι λειτουργία
Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
1

20 ϊρεσ εκπαίδευςθσ ςτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ

ΝΑΙ

2

Κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ 2 ςτελεχϊν τθσ ΕΦΑΘ, που κα αναλάβουν τθν διαχείριςθ του
ςυςτιματοσ (διαχειριςτζσ, χριςτεσ)

ΝΑΙ

3

Επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν και
διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ και τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα ΝΑΙ
νζα εργαλεία.

4

Να καταγραφκεί το πρόγραμμα κατάρτιςθσ, ανά κατθγορία εκπαιδευομζνων και γνωςτικό
αντικείμενο, κακϊσ επίςθσ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευςθσ ανά ομάδα ΝΑΙ
εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτικό κφκλο

5

Θ εκπαίδευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ

ΝΑΙ

20PROC006895373 2020-06-19
6

Ραράδοςθ οδθγιϊν χριςθσ (εγχειριδίων) για όλεσ τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ που
ΝΑΙ
περιλαμβάνονται ςτθν εκπαίδευςθ

7

Να καταγραφκεί το Σχζδιο εκπαίδευςθσ - Ρεριγραφι ενοτιτων εκπαίδευςθσ

ΝΑΙ

Υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ
1

Να αναφερκεί το χρονικό διάςτθμα τθσ προςφερόμενθσ περιόδου πιλοτικισ Λειτουργίασ ςε
ΝΑΙ
μινεσ (τουλάχιςτον 1 μινασ)

2

Να αναφερκοφν οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ Ριλοτικισ Λειτουργίασ.

ΝΑΙ

3

Να αναφερκεί αναλυτικά το πρόγραμμα πιλοτικισ λειτουργίασ

ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 11: Υπθρεςίεσ web marketing – δθμιουργία newsletter και εφαρμογι αναπαραγωγισ
newsletter
1

Δθμιουργία λογαριαςμϊν ςτα κοινωνικά δίκτυα όπωσ facebook, twitter, instagram, Google + ΝΑΙ
, pinterest και άλλα.

2

Απευκείασ ςφνδεςθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και των επιμζρουσ εφαρμογϊν με τα κοινωνικά ΝΑΙ
δίκτυα και δυνατότθτα ςχολιαςμοφ και άμεςθ δθμοςίευςθσ.

3

E-mail marketing

4

Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ διαφιμιςθσ και προϊκθςθσ μζςω των υπθρεςιϊν Google adwords ΝΑΙ
και facebook ads

ΝΑΙ
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5

Διαγωνιςμοί και άλλεσ ζξυπνεσ προωκθτικζσ ενζργειεσ όπωσ θ δθμοςίευςθ video μζςω του ΝΑΙ
youtube.

6

Να παρουςιαςτεί ςχζδιο ανάπτυξθσ των υπθρεςιϊν web marketing

7

Εγκατάςταςθ ςτθν διαδικτυακι πφλθ εφαρμογισ για newsletter

8

Εγγραφι χρθςτϊν ςτθν υπθρεςία online newsletter.

9

Δθμιουργία ζτοιμων templates για τα newsletter

10

Μθνιαία αποςτολι ςτουσ εγγεγραμμζνουσ ςτθν λίςτα

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ρακζτο εργαςίασ 12: Δθμιουργία και αναπαραγωγι επαυξθμζνου χάρτθ δικτφου διαδρομϊν
1

Χάρτθσ με τα βαςικά ςθμεία τθσ ξενάγθςθσ ςτο δίκτυο διαδρομϊν ςτουσ αρχαιολογικοφσ ΝΑΙ
χϊρουσ τθσ ΕΦΑΘ

2

Σθμεία επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ

ΝΑΙ (αρικμόσ:
9)

3

Σφνδεςθ με εφαρμογι (app) παρουςίαςθσ ςτοιχείων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ

ΝΑΙ
(να
αναφερκεί)

4

μεγζκουσ Α0

5

Ζγχρωμθ εκτφπωςθ διπλισ όψεωσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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6

Δίγλωςςο (ελλθνικά, αγγλικά)

7

Ροςότθτα

ΝΑΙ
ΝΑΙ (αρικμόσ:
3000)
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ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΑΚΛΕΙΟΥ
………………………………………………,
………………………………………………….,

Θράκλειο, ……../………./2020
Α.Ρ.:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
Στο Θράκλειο ςιμερα, …………, θμζρα, ………… *ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ+
μεταξφ:
ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Υπουργείο ….………… με ΑΦΜ……………..που εδρεφει ςτθν ………… και
εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν …………, εφεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι»,
ΑΦΕΤΕΟΥ του…………, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ (ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) με τθν επωνυμία …………
με ΑΦΜ……………….και τον διακριτικό τίτλο ………… που εδρεφει ςτθν …………, εφεξισ καλοφμενοσ
«Ανάδοχοσ», ςυμφϊνθςαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα:

Το αφ’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο ΑΝΑΘΕΤΕΙ ςτον αφ’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», τθν
προμικεια/τθν παροχι υπθρεςιϊν …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα:
1. ςτθ με αρ. 02/2020 Διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ,
2. ςτθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ
Διακιρυξθ,
3. ςτθν κείμενθ νομοκεςία,
4. ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. …………. Απόφαςθ τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ περί προζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ.
5. ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………… Απόφαςθ ζγκριςθσ Αϋ Ρρακτικοφ,
6. ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………… Απόφαςθ ζγκριςθσ Βϋ Ρρακτικοφ,
7. ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………… Απόφαςθ ζγκριςθσ Γϋ Ρρακτικοφ και,
8. ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ………… Απόφαςθ κατακφρωςθσ.

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ
όρουσ και ςυμφωνίεσ:
ΑΘΟ 1: Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -Ρ/Υ-Χ ΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ προμικεια εξοπλιςμοφ/ανάκεςθ υπθρεςιϊν κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ 02/2020 τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θρακλείου και ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αφορά ςτθν
υλοποίθςθ ενόσ ζργου που περιλαμβάνει:
Μία διαδικηςακή τηθιακή πλαηθόπμα πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο πνπ ζα
παξνπζηάδεη ηνπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο Ξ.Δ. Ζξαθιείνπ,
Β) Κία εθαπμογή τηθιακήρ πεπιήγηζηρ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο (app ζε iOS & Android) πνπ ζα ελνπνηεί
ζε ζεκαηηθέο δηαδξνκέο ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία ηνπ Λνκνχ Ζξαθιείνπ, αξκνδηφηεηαο
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ηεο ΔΦΑΖ, θαη ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ην έξγν ηεο ελνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ Σψξσλ Κεζαξάο
θαη ην έξγν ησλ Ξνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ.
Γ) Ρε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ κένηπος πληποθόπηζηρ ζηελ είζνδν ηεο Θλσζνχ κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο
stand ελεκέξσζεο κε έληππν πιηθφ.
Γ) Ρελ πινπνίεζε κίαο εθαπμογήρ τηθιακήρ πεπιήγηζηρ ζηον σώπο ηος ανακηόπος ηηρ Κνυζού,
φπνπ κε ηερλνινγία beacons ζα γίλεη ςεθηαθή ζήκαλζε 38 ζεκείσλ φπνπ ππάξρνπλ ήδε πιεξνθνξηαθέο
πηλαθίδεο θαη πνπ ν ρξήζηεο ζα ιακβάλεη ζην θηλεηφ ηνπ πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ην ζεκείν ζην νπνίν
βξίζθεηαη. Ζ εθαξκνγή ζα ελζσκαηψλεη θαη ερεηηθή μελάγεζε γηα θάζε ζεκείν.

2. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ Σφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων δϊδεκα χιλιάδων εξακοςίων εξιντα
ευρϊ (212.660,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% *προχπολογιςμόσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Π.Α. 24%: εκατό εβδομιντα ζνα χιλιάδεσ, πεντακόςια ευρϊ (171.500,00€), και ο Φ.Π.Α. 24%:
ςαράντα ζνα χιλιάδεσ, εκατό εξιντα ευρϊ (41.160,00€). Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ «Κριτθ 2014-2020» (ΕΠΑ 2014-2020)].
3. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ για το Υποζργο 2 με τίτλο «Φηθιακόρ οδηγόρ πεπιήγηζηρ ζηο ανάκηοπο
ηηρ Κνυζού και ζηον απσαιολογικό πλούηο ηος Ηπακλείος» ορίηεται ςε 14 μινεσ.
4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ και εντζχνωσ
απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ.
ΑΘΟ 2: Γ ΕΝΙΚΕΣ Υ ΡΟΧΕΩΣΕΙΣ Α ΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν προμικεια/τισ υπθρεςίεσ κατά τρόπο άρτιο και είναι
υπεφκυνοσ για τθν ολοκλιρωςι του ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται
να ςυμπράττει με τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τθν επίλυςθ των
προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα
μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ τθσ προμικειασ/των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ
βαρφνεται με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και
θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ,
αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά
κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι
τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ.
3. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το
προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα
οχιματα που κα απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα.
4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα
όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία.
6. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που
αφοροφν τθν παροχι τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν.
7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που
προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ζναντι
οποιωνδιποτε απαιτιςεων, διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι ςε
ςχζςθ με αυτζσ.
8. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ/των
ανατεκζντων υπθρεςιϊν κα διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και
καταχρθςτικά τθν θρεμία του κοινοφ.
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9.

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τθν προμικεια/τισ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και
ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ που αφοροφν τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων και τθν πρόλθψθ επαγγελματικοφ
κινδφνου, και να προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων
αςφαλείασ που αυτά προβλζπουν.
10. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και
ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά: κράνθ, γυαλιά
προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.
11. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα
και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των
ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν
Ελλθνικι Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται
οι διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων.
12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των
διαφόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν.
13. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, φφλαξθ και χριςθ του
εξοπλιςμοφ που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κ.λπ.) για τθν προςικουςα παροχι τθσ προμικειασ/των
υπθρεςιϊν και ευκφνεται για κάκε ηθμία του. Οι εκπρόςωποι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να
επιςκζπτονται του χϊρουσ του Αναδόχου προκειμζνου να εξετάςουν τον εξοπλιςμό.
14. Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο.
15. Ο Ανάδοχοσ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν τοποκζτθςθ και οριςτικι παραλαβι
του εξοπλιςμοφ ι για μεγαλφτερο εφόςον κάτι τζτοιο αναφζρει ςτθν προςφορά του, εγγυάται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα για το «ΚΑΛΩ ΕΧΕΙ» και τθν άψογθ λειτουργία και χρθςτικότθτα του
προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ, κακϊσ, και τθν παροχι ανταλλακτικϊν, και ευκφνεται μζχρι του
ςυνολικοφ ποςοφ του εξοπλιςμοφ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν περίπτωςθ που παρουςιαςτεί
πραγματικό, ι νομικό ελάττωμα, ι διαπιςτωκεί ζλλειψθ ςυνομολογθμζνθσ ιδιότθτασ. Απόρροια αυτισ
τθσ ευκφνθσ του προμθκευτι είναι θ άμεςθ υποχρζωςθ που ζχει να επιδιορκϊνει ι να αντικακιςτά,
εντελϊσ δωρεάν για τθν Ανακζτουςα Αρχι τα αγακά που τυχόν παρουςιάηουν πραγματικά ι νομικά
ελαττϊματα, ι ζλλειψθ των ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ι ζχουν τοποκετθκεί πλθμμελϊσ. Ο χρόνοσ
απόκριςθσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ δε κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των τριϊν (3) εργάςιμων
θμερϊν.
16. Κατά τον χρόνο αυτό, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Με τον όρο
αυτό ορίηεται κάκε απαιτοφμενθ ενζργεια για τθν αποκατάςταςθ τυχόν βλαβϊν, ηθμιϊν ι άλλων
ανωμαλιϊν ςτα ςτοιχεία και τισ εγκαταςτάςεισ, τα οποία δεν οφείλονται ςε λόγουσ φκοράσ εκ ςυνικουσ
χριςεωσ ι ςε λόγουσ κακισ χριςεωσ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του χριςτθ, αλλά ςε εγγενζσ
ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχοσ παραλείπει να εκπλθρϊνει οποιαδιποτε από τισ υποχρεϊςεισ του παρόντοσ
άρκρου, θ ζλλειψθ, το ελάττωμα ι θ βλάβθ μπορεί να αποκαταςτακεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε
βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Θ ςχετικι δαπάνθ παρακρατείται από το λαβείν του
προμθκευτι.
ΑΘΟ 3: Ε ΓΓΥΗΤΙΚΗ Ε ΡΙΣΤΟΛΗ Κ ΑΛΗΣ Ε ΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ αρ.
…………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του ………… και ςυνολικοφ φψουσ
…………€, που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%). Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτον
ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ κατά …… μινεσ,
μζχρι τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν -όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ (ι ςτθν περίπτωςθ
που οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά,
κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των προμθκειϊν/ι υπθρεςιϊν που
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3.

4.

παραλιφκθκε οριςτικά) μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ, και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά
τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων και του
εκπρόκεςμου.
Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ
κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να
εκδοκεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει:
1. Ππου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016.
2. Σε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 4: Τ ΙΜΗΜΑ - Τ ΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ
1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ
προμικειασ/υπθρεςίασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του θ
οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ …………€ (ολογράφωσ: ………… Ευρϊ)
πλζον Φ.Ρ.Α. …………% (όςο ιςχφει κατά τον χρόνο κάκε πλθρωμισ)
2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ
απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα πραγματοποιιςει
τθν προμικεια/υπθρεςία.
4. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………………. €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ..... % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € ……………………. ΦΡΑ : …………………..),
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ.
5. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ:
Ανάλογα με τθ διλωςθ του Αναδόχου ςτθν οικονομικι προςφορά του επιλζγεται ζνασ από τουσ κάτωκι
τρόπουσ:
 Εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ με τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου τθσ
προμικειασ/υπθρεςίασ.
 Τμθματικι εξόφλθςθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι κάκε μζρουσ των υπό προμικεια υλικϊν/των
υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ Διακιρυξθσ και τθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου.
 Χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ ποςοςτοφ ζωσ 20%, τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ζναντι
ιςόποςθσ εγγφθςθσ, θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
κατόπιν αιτιματοσ του Αναδόχου και …..τμθματικζσ πλθρωμζσ με τθν οριςτικι παραλαβι κάκε
τμθματικισ παράδοςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν. Θ προκαταβολι είναι ζντοκθ από τθσ
καταβολισ τθσ, επιβαρυνόμενθ με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου
δωδεκάμθνθσ διάρκειασ κατά τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ, προςαυξθμζνο κατά 0,25 μονάδεσ.
Ο τόκοσ παρακρατείται από κάκε επόμενθ τμθματικι πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο. Θ απόςβεςθ
τθσ προκαταβολισ γίνεται τμθματικά με παρακράτθςθ από κάκε πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο
ποςοςτοφ τθσ λθφκείςασ προκαταβολισ, ίςου με το ποςοςτό τθσ πλθρωμισ επί τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ παροφςασ.
[Προςαρμόηεται κατά περίπτωςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Όταν, ςφμφωνα με τθ
φμβαςθ, προςκομίηεται και Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ, αυτι καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ
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προκαταβολισ προσ τον Ανάδοχο, χωρίσ να απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Αν
από τθ φμβαςθ προβλζπεται μεγαλφτερο φψοσ προκαταβολισ, αυτι λαμβάνεται με τθν
κατάκεςθ από τον Ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του
ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ]
 Θ εγγφθςθ προκαταβολισ αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ (ι ςτθν περίπτωςθ
που οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά): αποδεςμεφονται
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των
προμθκειϊν/ι υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε οριςτικά] μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
6. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,
2. τιμολόγιο του Αναδόχου για τθν πϊλθςθ αγακϊν/για τθν παροχι υπθρεςιϊν,
3. φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ
4. κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. Ο Ανάδοχοσ
επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, Ανεξάρτθτων
Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του ν.4172/2013. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
1. Κράτθςθ 0,07 % υπζρ Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ,
2. Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και
κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Οι κρατιςεισ υπάγονται ςε
χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου.
Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων ςτον Τφπο βαρφνουν τον Ανάδοχο.
ΑΘΟ 5: Τ ΟΡΟΣ , Τ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Χ ΟΝΟΣ Ε ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ Ρ ΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΤΩΝ Y ΡΗΕΣΙΩΝ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν προμικεια/τισ υπθρεςίεσ ςτον τόπο που υποδεικνφει θ
Ανακζτουςα Αρχι εντόσ ………… μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, δθλαδι μζχρι …………
για τα κάτωκι δϊδεκα (12) πακζτα εργαςίασ/παραδοτζα:
Ρακζτο εργαςίασ 1: Ψθφιακι επεξεργαςία υλικοφ - ςαρϊςεισ με drone 3 τριςδιάςτατεσ ςαρϊςεισ
Ρακζτο εργαςίασ 2: Δθμιουργία Διαδικτυακισ Ρφλθσ ενθμζρωςθσ και προβολισ του Δικτφου
Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου
Ρακζτο εργαςίασ 3: Εφαρμογι Ψθφιακισ Ξενάγθςθσ ςε Android και iOS του δικτφου των διαδρομϊν τθσ
ΡΕ Θρακλείου
Ρακζτο εργαςίασ 4: Εφαρμογι περιιγθςθσ (app) μζςα ςτο Ανάκτορο τθσ Κνωςοφ ςε 38 ςθμεία
ενδιαφζροντοσ + θχθτικι ξενάγθςθ
Ρακζτο εργαςίασ 5: Ρρομικεια και εγκατάςταςθ δικτφου beacons (ςε Κνωςςό και ςτθν είςοδο κάκε
μνθμείου, ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ) αρμοδιότθτασ ΕΦΑΘ ςε όλο το νομό και λοιποφ εξοπλιςμοφ
υποςτιριξθσ.
Ρακζτο εργαςίασ 6: Εφαρμογι Επαυξθμζνθσ Ρραγματικότθτασ παρουςίαςθσ επιλεγμζνων αρχαιολογικϊν
χϊρων ςε 10 ςθμεία ενδιαφζροντοσ
Ρακζτο εργαςίασ 7: Δθμιουργία Ψθφιακοφ Διαδραςτικοφ Χρονολογίου
Ρακζτο εργαςίασ 8: Εφαρμογι δυναμικοφ ψθφιακοφ καλεντάρι εκδθλϊςεων τθσ ΕΦΑΘ
Ρακζτο εργαςίασ 9: Δθμιουργία ψθφιακϊν promo video
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Ρακζτο εργαςίασ 10: Εκπαίδευςθ - Ριλοτικι λειτουργία
Ρακζτο εργαςίασ 11: Υπθρεςίεσ web marketing - δθμιουργία newsletter και εφαρμογι αναπαραγωγισ
newsletter
Ρακζτο εργαςίασ 12: Δθμιουργία και αναπαραγωγι επαυξθμζνου χάρτθ δικτφου διαδρομϊν
ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτθ Διακιρυξθ 02/2020 τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων
Θρακλείου και ορίηει ότι:
Θ πρϊτθ φάςθ κα είναι τον 8ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 1,4,7,8
Θ δεφτερθ φάςθ κα είναι τον 10ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ 2,3,5,9,
Θ Τρίτθ και τελευταία
φάςθ κα είναι τον 14ο μινα και κα περιλαμβάνει τα πακζτα εργαςίασ
6,10,11,12 κακϊσ και τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου.
1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και δεν ζχει
υποβάλει ζγκαιρα αίτθμα παράταςισ του ι ζχει λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να
ζχει εκτελζςει τθν ανατικζμενθ προμικεια/τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν, χωρίσ
να επιβάλλονται κυρϊςεισ.
3. Θ τροποποίθςθ μθ ουςιωδϊν όρων, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016, χωρεί
κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου
οργάνου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γίνεται αποδεκτι από τον Ανάδοχο.
4. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ολοκλιρωςθσ εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον
ν.4412/2016.
5. Θ παραλαβι τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν, πραγματοποιείται από τριμελι Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ, θ οποία ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.
Ριο ςυγκεκριμζνα:
Τα παραδοτζα τθσ Σφμβαςθσ παραλαμβάνονται τμθματικά ςε τρείσ Φάςεισ (Α, Β & Γ) με τθν ολοκλιρωςθ
των αντίςτοιχων πακζτων εργαςίασ κάκε φάςθσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει και διαβιβάηει εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ ςτον Ανάδοχο εντόσ
δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ τουσ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί με
τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν (από τθ λιψθ των παρατθριςεων)
και να επανυποβάλλει τα παραδοτζα καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα.
Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των παραδοτζων πραγματοποιείται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
 Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ αξιολογεί τα παραδοτζα βάςει τθσ ςυνζπειασ,
ςυνάφειασ, πλθρότθτασ, αξιοπιςτίασ/ρεαλιςτικότθτασ και ςαφινειάσ τουσ ςε ςχζςθ με το
αντικείμενο του ζργου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ (α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ/παραδοτζα -εφόςον καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, (β) είτε
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων
υπθρεςιϊν/παραδοτζων.
 Εφόςον θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ/παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςυντάςςεται
πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, και ςτθ ςυνζχεια γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν
τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν/παραδοτζων.
 Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ
τθσ επί του περιεχομζνου των παραδοτζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των παρατθριςεων επί των
υποχρεϊςεων του Αναδόχου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Οι παρατθριςεισ αυτζσ
κοινοποιοφνται εντόσ διαςτιματοσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι του εκάςτοτε
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παραδοτζου. Εάν παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν
δίχωσ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ να κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ,
τότε τα παραδοτζα κεωροφνται παραλθφκζντα, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του Αναδόχου
που αποτυπϊνονται και τεκμθριϊνονται ςε αυτά. Οι παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ επί των παραδοτζων είναι δυνατό να περιλαμβάνουν:
α. Καταγραφι ελλείψεων ςτο περιεχόμενο των παραδοτζων.
β. Επιςιμανςθ ςθμείων μθ ικανοποιθτικισ παροχισ υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο -κατά
περίπτωςθ.
γ. Ειδικότερεσ κατευκφνςεισ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου του Αναδόχου.
δ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανυποβάλει τα ςχετικά ζγγραφα ι να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ
διορκωτικζσ ενζργειεσ και ςτθ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν/παραδοτζων του για
τα ςθμεία που του επιςθμάνκθκαν -ςφμφωνα με τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ- εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ των
ςχετικϊν παρατθριςεων.
ε. Εάν το επανυποβλθκζν παραδοτζο δεν κεωρθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ικανοποιθτικό, θ Ανακζτουςα Αρχι με ζγγραφό τθσ
κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο -εντόσ διαςτιματοσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν
επανυποβολι του παραδοτζου- ειδικι όχλθςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203, του
ν.4412/2016. Το εν λόγω ζγγραφο περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ
οποίεσ οφείλει να προβεί ο Ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν
θμερϊν για τθ ςυμμόρφωςι του.
ςτ. Εάν το επανυποβαλλόμενο -για δεφτερθ φορά- παραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ικανοποιθτικό, θ Ανακζτουςα Αρχι
κινεί τισ διαδικαςίεσ ανακιρυξθσ του Αναδόχου ωσ ζκπτωτο.
 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ,
κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια.
 Θ παρακολοφκθςθ του ζργου από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δεν απαλλάςςει
τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ του για ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι/και παραλείψεισ που, τυχόν, κα
διαπιςτωκοφν κατά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου και τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
αναμορφϊςει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, ζςτω κι αν αυτά δεν διαπιςτϊκθκαν
κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου.
 Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, εφόςον διαπιςτϊςει (α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ,
(β) τθν ολοκλιρωςθ του εκάςτου παραδοτζου, και (γ) αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά τισ
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τθν πραγματοποίθςθ, τυχόν, διορκϊςεων ι/και ςυμπλθρϊςεων που
απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν, κατά τθν παραλαβι, ςυντάςςει
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ ανά παραδοτζο.
 Θ οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ πραγματοποιείται μετά τθν
ολοκλιρωςθ του ςυνόλου του ζργου, με τθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και
ποςοτικισ παραλαβισ του τελευταίου παραδοτζου, ςτο οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ οριςτικι
παραλαβι του τελευταίου παραδοτζου και αφετζρου θ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου
6. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το
επικυμεί, ο Ανάδοχοσ κακϊσ και οι υπεφκυνοι τεχνικοί.
7. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ απορρίψει τθν προμικεια/τισ
υπθρεςίεσ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηονται από τουσ όρουσ τθσ
Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και γνωματεφει αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν.4412/2016 (για προμικειεσ)/ςτο άρκρο 219 του ν.4412/2016 (για
υπθρεςίεσ).
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016.
ΑΘΟ 6: ΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
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Θ παροχι υπθρεςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ,
ςτα δεδομζνα τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Θρακλείου» επεμβαίνουν μόνο εξουςιοδοτθμζνοι ςυνεργάτεσ
του, κατόπιν κακοριςμοφ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ από τθν Ανακζτουςα αρχι.
Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, το Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τισ
ςχετικζσ αποφάςεισ, οδθγίεσ και κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ
Χαρακτιρα.
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν ανακοινϊνει, διακζτει ι δθμοςιοποιεί
με οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ τθσ Σφμβαςθσ και για τουσ
οποίουσ δεν υπάρχει τζτοια υποχρζωςθ ι δικαίωμα από το νόμο ι δικαςτικι απόφαςθ, πλθροφορίεσ
που ζχει λάβει και επεξεργάηεται ςτο πλαίςιο τθσ δραςτθριότθτάσ του.
Τα παραπάνω επιβιϊνουν τθσ λφςθσ ι τθσ λιξθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.

ΑΘΟ 7: ΡΑΟΧΗ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ – ΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ,
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει,
ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι
παραλαβι τθσ εργαςίασ ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.
3. Ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Θρακλείου», ζχει πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ
χϊρουσ υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που
προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και
ωρϊν.
ΑΘΟ 8: ΚΥΙΟΤΗΤΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
1. Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα,
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται
ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ διαγράμματα ςχζδια,
προδιαγραφζσ κ.λπ. είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο
Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων,
αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ
γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
2. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε
κζμα ςχετικά με δικαιϊματα, ειδοποιείται αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ο
Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να παρζμβει προςκζτωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ ςτθν ανοιγείςα
δίκθ. Σε περίπτωςθ που αποδειχκεί δια τελεςιδίκου δικαςτικισ απόφαςθσ ότι υπαίτιοσ για τθν παραβίαςθ
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα
ζξοδα εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων,
αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ηθμία που κα υποςτεί από
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.
3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
ΑΘΟ 9: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Ελλθνικά
Δικαςτιρια.
Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται νομίμωσ από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.
Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ………… και ζνα λαμβάνει ο
Ανάδοχοσ.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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