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- Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:







του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κεντρικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
του άρθρου 81 με τίτλο «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», του
ν.1958/1991 (Α΄ 122) με τίτλο «Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών. – Αθλητικές
Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.2121/1993 (Α' 25) με τίτλο «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει.
του ν.2690/1999 (Α΄ 45) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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του ν.2859/2000 (Α΄ 248) με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
του ν.3028/2002 (Α΄ 153) με τίτλο «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
του ν.3310/2005 (Α΄ 30) με τίτλο «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως ισχύει.
του ν.3861/2010 (Α΄ 112) µε τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.4013/2011 (Α΄ 204) με τίτλο «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του άρθρου 26 με τίτλο «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του
ν.4024/2011 (Α΄ 226) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιοβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
του ν.4129/2013 (Α΄ 52) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως ισχύει.
της §Ζ με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές», του ν.4152/2013 (Α' 107) με τίτλο «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.
του ν.4250/2014 (Α΄ 74) με τίτλο «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως
ισχύει.
του ν.4270/2014 (Α΄ 143) με τίτλο «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του ν.4314/2014 (Α΄ 265) με τίτλο «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
του άρθρου 4 περί μη καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ πριν από την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης, και του άρθρου 21 με τίτλο «Αμοιβές συλλογικών
οργάνων», του ν.4354/2015 (Α΄ 176) με τίτλο «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
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του ν.4412/2016 (Α΄ 147) με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει.
 του άρθρου 43 με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», του
ν.4605/2019 (Α΄ 52) με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου
2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την
παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
 του Π.Δ. 82/1996 (Α΄ 66) με τίτλο «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα».
 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) με τίτλο «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) με τίτλο «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) με τίτλο «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) με τίτλο «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 24/2019 (Α΄ 39) με τίτλο «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,
όπως ισχύει.
 του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) με τίτλο «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20977/2007 Κ.Υ.Α (Β΄ 1673) των ΥΠ.Α και ΥΠ.Ε με θέμα
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το ν.3414/2005».
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υ.Α (Β΄ 3521) με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'
1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
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προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 56902/215/19.05.2017 Υ.Α (Β΄ 1924) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57654/22.05.2017 Υ.Α (Β΄ 1781) του ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ με θέμα «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
6. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/49541/4190/3975/2990/
02.02.2018 (ΑΔΑ: 974Ν4653Π4-2ΜΛ) Υ.Α του ΥΠ.ΠΟ.Α με θέμα «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 789/07.02.2019 (6ΕΖ7ΟΞΤΒ-ΔΛΠ) Τεχνική Οδηγία της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Υπαγωγή στην έννοια του
Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου».
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19.04.2019 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών
κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν.4605/2019».
9. Την υπ’ αρ. ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/1013/22-03-2016 Απόφαση Έγκρισης Εγχειριδίου
Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας.
10. Την υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/3942/18-11-2016 Απόφαση Έγκρισης 1ης
Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη
μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
11. Την υπ’ αρ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/1-6-2017 Απόφαση Έγκρισης 2ης
Τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με
την μέθοδο της Αυτεπιστασίας.
12. Την υπ’ αριθμ. 75555/289/06-07-2017 (ΦΕΚ 2336/Β’/2017) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός
κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως
υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του
άρθρου 6, παρ.2, εδάφιο β’ του ν.4412/2016».
13. Την με αρ. πρωτ. οικ.922/08.05.18 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας «1» και την με αρ. πρωτ. οικ.1861/29.08.2018 τροποποίησή της,
14. Την με αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/68003/46468/1281/28.02.2018 έγκριση του
σχεδίου ανάπτυξης ψηφιακής εφαρμογής «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων
Λήμνου - Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών» στο πλαίσιο των ΟΧΕ
του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».
15. Την με αρ. πρωτ. 56/28.02.19 εισήγηση ένταξης πράξης του προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» 2014-2020.
16. Την 2161/26.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΞ07ΛΩ-ΖΞΥ) ορθή επανάληψη απόφασης της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με θέμα “Ένταξη Πράξης "Ψηφιακή Ενοποίηση
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Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών"
με MIS 5030398 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο" 2014-2020”.
17. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/285011/202938/1453/712/28-052019 (ΑΔΑ: 62Ζ44653Π4-ΦΒΠ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1:
“Έρευνα - Συλλογή - Αξιολόγηση - Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού” της πράξης:
“Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων Λήμνου - Δημιουργία τουριστικών και
πολιτιστικών διαδρομών” απολογιστικά και αυτεπιστασία από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου.
18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 39008/714/20.06.2019 Απόφαση ορισμού υπολόγου διαχειριστή
έργων που χρηματοδοτούνται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της
ΣΑΕΠ 088/1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έτους 2019.
19. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-2020 ΦΕΚ 912/τ.Β΄/17-3-2020
Υπουργική Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών
Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών
Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων & Τεχνικών Έργων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
20. Την υπ’ αριθμ. οικ.1170/27-05-2020 Απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» με Κωδικό ΟΠΣ 5030398 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΦΛ97ΛΩ-Δ7Μ).
21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/265683/186866/741/406/29-062020
(ΑΔΑ:
ΨΠΑΝ4653Π4-Δ09)
Υ.Α.
τροποποίησης
της
υπ’
αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ ΤΔΕΑΜΑΚ/285011/202938/1453/712/28-05-2019 Υ.Α.
έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1: «Έρευνα - Συλλογή - Αξιολόγηση Καταγραφή Πληροφοριακού Υλικού» της Πράξης: «Ψηφιακή ενοποίηση αρχαιολογικών
χώρων Λήμνου – Δημιουργία τουριστικών και πολιτιστικών Διαδρομών» με κωδικό MIS
5030398 απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
22. Την υπ’ αρίθμ. οικ. 1663/16-07-2020 απόφαση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για
την έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» Α/Α 2 της Πράξης 5030398.
23. Την υπ.αρ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/411369/288872/7261/31-07-2020
(ΑΔΑ:
ΨΝΛΝ4653Π4-4Α6) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου περί ορισμού
επιτροπής διενέργειας δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/716965/509/17.12.2020.
24. Την υπ.αρ
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/484876/342558/8742/08-09-2020
(ΑΔΑ:
ΩΕΘΙ4653Π4-8ΤΟ) απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα: «Απόφαση
διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με την Ανοικτή Διαδικασία για συμβάσεις
με προϋπολογισμό Ανώτερο του ορίου Εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της
πράξης: «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
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Αιγαίο 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5030398, CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες
τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο
και υποστήριξη» και 31523200-0 «Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων», με βάση τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016)
και ειδικότερα του άρθρου 27 αυτού».
25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494286/349418/8947/11-09-2020 (ΑΔΑ:
9ΦΒ04653Π4-ΗΧΓ) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα «Τεύχος
Διακήρυξης με αριθ. 01/2020 στο πλαίσιο διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2: «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» στο πλαίσιο της
πράξης: «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο 2014 - 2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5030398.
26. Την από Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρας 12:03:02 επιστολή της εταιρείας με
την επωνυμία «Cloudprint Digital And Display Products Μονοπροσωπη Ιδιωτικη
Κεφαλαιουχικη Εταιρεια» με θέμα «Αίτημα Διευκρινίσεων», η οποία υποβλήθηκε
ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πλαίσιο της αρ. 96542
διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη επιστολή της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:04:25
μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
27. Την από Παρασκευής, 02 Οκτωβρίου 2020 και ώρας 16:43:17 δεύτερη επιστολή της
εταιρείας με την επωνυμία «Cloudprint Digital And Display Products Μονοπροσωπη
Ιδιωτικη Κεφαλαιουχικη Εταιρεια» με θέμα «Αίτημα Διευκρινίσεων», η οποία
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο πλαίσιο
της αρ. 96542 διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά υπογεγραμμένη
επιστολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου την Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
13:53:38 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή πλατφόρμα.
28. Την από Πέμπτης, 08 Οκτωβρίου 2020 και ώρας 18:50:58 επιστολή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ – ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» με θέμα «Διευκρινιστική ερώτηση»,
η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο
πλαίσιο της αρ. 96542 διαγωνιστικής διαδικασίας και απαντήθηκε με ψηφιακά
υπογεγραμμένη επιστολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου την Παρασκευή, 09
Οκτωβρίου 2020 και ώρα 15:10:43 μέσω ενεργειών Επικοινωνίας, στην ίδια ψηφιακή
πλατφόρμα.
29. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/31742/26-01-2021 Πρακτικό Παραλαβής,
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών
Προσφορών στο πλαίσιο Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λέσβου για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης
Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» του έργου με τίτλο
«Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και
Πολιτιστικών Διαδρομών», κωδικό MIS 5030398, CPV 72000000-5 (Υπηρεσίες
τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο
και υποστήριξη) και CPV 31523200-0 (Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων) που αφορά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο
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άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και
ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα
ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της
Λήμνου αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση
υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης.
30. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Ψηφιακή Ενοποίηση
Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών
Διαδρομών» με κωδικό Πράξης (ενάριθμο) 2019ΕΠ08810003 (ΟΠΣ 5030398) της ΣΑΕΠ
088/1 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αποφασίζουμε
_____Α_____
την έγκριση του ως άνω αναφερόμενου Πρακτικού Παραλαβής, Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών (29ο σχετικό) για
την επιλογή προσωρινού Αναδόχου, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή
πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής
περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ, αλλά και με
την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης στο πλαίσιο
του Υποέργου 2 «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και
Ηλεκτρονική Πληροφόρηση» του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών
Χώρων Λήμνου - Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών», κωδικό MIS
5030398.




_____Β_____
Τον αποκλεισμό του προμηθευτή με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για
τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/
31742/26-01-2021 επισυναπτόμενο Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών.
Τον αποκλεισμό του προμηθευτή με την επωνυμία «HΟRIZON (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)» για τους λόγους που αναφέρονται
αναλυτικά στο αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/31742/26-01-2021 επισυναπτόμενο
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών.

_____Γ_____
Το κλείδωμα βαθμολόγησης των προσφορών, που καταχωρίστηκε για όλους τους
συμμετέχοντες προμηθευτές στην ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από τον πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου (Επιτροπής) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με την ευθύνη
των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης που αφορά στο Υποέργο 2 «Δημιουργία
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Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική Πληροφόρηση»
του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου - Δημιουργία
Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών», μέσω ενεργειών Διαχείρισης Ειδικών
Ομάδων Βαθμολόγησης.
_____Δ_____
Τη συνέχεια της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς του προμηθευτή με την επωνυμία «TETRAGON Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», ο οποίος θα ενημερωθεί
για την ακριβή ημερομηνία και ώρα αυτής μέσω ειδικής πρόσκλησης στην ψηφιακή
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., και αφού παρέλθουν, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες από την
έκδοση της παρούσας απόφασης απουσία προδικαστικής προσφυγής κατά αυτής.

_____Ε_____
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί συνοδεία του Πρακτικού (29ο σχετικό) στον
διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον διαδικτυακό κόμβο του
ΥΠ.ΠΟ.Α.>Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου>Διεθνείς Διαγωνισμοί> Έγκριση Πρακτικού
Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2
«Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης Πολιτιστικών Διαδρομών και Ηλεκτρονική
Πληροφόρηση», του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Λήμνου Δημιουργία Τουριστικών και Πολιτιστικών Διαδρομών» και κωδικό MIS 5030398., έπειτα
και από την κοινοποίηση αυτής στους προσφέροντες/συμμετέχοντες του αντίστοιχου
διαδικαστικού σταδίου του εν θέματι διεθνούς διαγωνισμού.
Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων

Επισυνάπτονται:
Πρακτικό Παραλαβής, Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικών Προσφορών (34 σελίδες), ως εμφανίζεται στο προοίμιο της παρούσας
Απόφασης (29ο σχετικό).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

1

με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» και με κωδικό MIS 5030398:
1. CPV 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών,
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
2. CPV 31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων
Σήμερα Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης (Σαπφούς 22, Μυτιλήνη) συνήλθε η
Επιτροπή

που

ορίστηκε

με

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/411369/288872/7261/31.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΝΛΝ4653Π4-4Α6)
Απόφαση του Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Δρ. Παύλου
Τριανταφυλλίδη, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που
υποβλήθηκαν στον υπ’ αριθ. 96542 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπ’ αριθ.
01/2020 Περίληψη της Διακήρυξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με αριθ.
πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494152/

349325/8946/11.09.2020

(ΑΔΑ:

6ΦΣ84653Π4-5ΗΦ) και «Τεύχος Διακήρυξης 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
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ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο
πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΛΗΜΝΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» και με
κωδικό

MIS

5030398

με

αριθ.

πρωτ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/494286/349418/8947/11.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΒ04653Π4-ΗΧΓ).
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στις επόμενες που ακολούθησαν,
παρέστησαν σε απαρτία τα εξής τακτικά μέλη:
1. Ιωάννης Κουρτζέλλης, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων
Προϊστορικών-Κλασικών, με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρος,
2. Κοκκινοφόρου Μαρία, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Γραφιστών, με βαθμό Α΄,
ως μέλος,
3. Νεκτάριος Σαμαράς, υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με ειδικότητα ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού και με βαθμό Α΄, ως γραμματέας.
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Ακολουθούν πέντε (5) στάδια εργασιών της Επιτροπής:
Στάδιο 1
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Η Επιτροπή, σε κλειστή προγραμματισμένη συνεδρίαση περί της ώρας 11:29:52 και
σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για τη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/513398/363042/9249/23.09.2020
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα «Διευκρινίσεις της αρ.
01/2020 Διακήρυξης Διεθνούς Δημοσίου Διαγωνισμού που αφορά στο
Υποέργο 2 με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της πράξης με

A∆A: 6∆Λ64653Π4-Τ∆Φ

τίτλο

«ΨΗΦΙΑΚΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΛΗΜΝΟΥ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» στο πλαίσιο της
υπ’ Α/Α συστήματος 96542 διαγωνιστικής διαδικασίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», που
εκδόθηκε προς απάντηση του από 21.09.2020 αιτήματος της Εταιρείας
Cloudprint.
4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/544470/385407/9812/05.10.2020
έγγραφο

της

Εφορείας

Αρχαιοτήτων

Λέσβου

με

θέμα

«Επιπλέον

διευκρινίσεις της αρ. 01/2020 Διακήρυξης Διεθνούς Δημοσίου Διαγωνισμού
που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ»,
στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΛΗΜΝΟΥ

-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» στο πλαίσιο της υπ’ Α/Α συστήματος 96542 διαγωνιστικής
διαδικασίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», που εκδόθηκε προς απάντηση του από
02.10.2020 αιτήματος της Εταιρείας Cloudprint.
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5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/559174/396043/10072/09.10.
2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με θέμα «Διευκρινιστική
απάντηση της αρ. 01/2020 Διακήρυξης Διεθνούς Δημοσίου Διαγωνισμού που
αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο
της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΛΗΜΝΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» στο
πλαίσιο της υπ’ Α/Α συστήματος 96542 διαγωνιστικής διαδικασίας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.», που εκδόθηκε προς απάντηση του από 08.10.2020 αιτήματος
της

Εταιρείας

“ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

–

ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ

Ο.Ε.”

niron

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ.
6. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/604629/428511/11069/30.10.2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CLOUDPRINT IKE.
7. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/644260/456756/11826/17.11.2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HORIZON.
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8. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/649530/460561/11889/19.11.2020
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRAGON A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΙΑΡΕΙΑ με δ.τ. «TETRAGON Α.Ε.».
9. Τον υπ’ αριθ. εισερχομένου. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/581361/411929/
10561/20.10.2020 σφραγισμένο φάκελο από την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «HORIZON» με θέμα «Για τον
Δημόσιο Διαγωνισμό για το Υποέργο 2: Αίτημα συμμετοχής στον διαγωνισμό
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» με κωδικό MIS 5030398, ο οποίος
παραδόθηκε στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου με συστημένη
αλληλογραφία μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών SPEEDEX στις 20.10.2020.
10.Τον υπ’ αριθ. εισερχομένου. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/585311/414687/
10650/21.10.2020 σφραγισμένο φάκελο από την Μονοπρόσωπη Ιδιωτική
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Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL AND
DISPLAY PRODUCTS» με θέμα «Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού με την
ανοιχτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου
εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Διεθνής Δημόσιος Ανοιχτός
Διαγωνισμός) για το Υποέργο 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο
του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» με κωδικό MIS
5030398, ο οποίος παραδόθηκε στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λέσβου με συστημένη αλληλογραφία μέσω της εταιρίας ταχυμεταφορών ASC
στις 21.10.2020.
παρατήρησε τα εξής:
Ο διαγωνισμός της εν θέματι Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά σύμφωνα με
τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων, και έλαβε ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνιστικού
συστήματος, τον αριθμό 96542. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
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προσφορών ήταν -σύμφωνα με τη Διακήρυξη - η 19η Οκτωβρίου 2020 και η ώρα
15:00:00, ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Δικαιολογητικά / Τεχνική»
ορίστηκε την 26η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00:00.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής σε κλειστή συνεδρίαση, την 26η Οκτωβρίου 2020
και ώρα 11:00, συνδέθηκε στο σύστημα για να προχωρήσει στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών με τα διαπιστευτήριά του (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 96542 και
διαπίστωσε ότι, αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου, ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στον διαγωνισμό
τρεις (3) προσφορές:
Ημερομηνία & ώρα
υποβολής προσφοράς

Οικονομικός Φορέας - Προμηθευτής
1

5

2

3

CLOUDPRINT
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
HΟRIZON
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

19/10/2020 14:54:08

19/10/2020 14:31:10

19/10/2020 10:36:16

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη
συνέχεια, ο πρόεδρος, το μέλος και ο γραμματέας της Επιτροπής που διέθεταν τους
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση «Δικαιολογητικά / Τεχνική»,
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να
αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω
διαδικασία,

οι

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν

στις

26/10/2020•11:29:52-

συγκεκριμένα, ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»- με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή, πλέον, η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Επισημαίνεται ότι, ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε
αφού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. υποκεφάλαιο 3.1.1, σελ.43),
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αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Με την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές
είχαν λάβει από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α
συστήματος:
Οικονομικός Φορέας - Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

CLOUDPRINT
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

191607

2

HΟRIZON
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

195037

3

TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

191608

6
Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή προχώρησε στην
αποσφράγιση των φακέλων με τα έντυπα στοιχεία των ηλεκτρονικών προσφορών
που κατέθεσαν:
1. Ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία CLOUDPRINT DIGITAL &
DISPLAY PRODUCTS και που είχαν παραληφθεί εμπρόθεσμα (όπως
υποχρεώνει η Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο 2.4.2, σσ. 33-35) και
συμπληρωματικά

με

συστημένη

αλληλογραφία

μέσω

εταιρίας

ταχυμεταφορών στις 21/10/2020 (βλ. το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/585311/414687/ 10650/21.10.2020), το ΕΕΕΣ, το
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για την Εγγύηση, την Καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η., τον
Κατάλογο των Αντίστοιχων Έργων, τα Πιστοποιητικά ΙSO, τα Αντίστοιχα με τα
Προκηρυσσόμενα Έργα, την Υπεύθυνη Δήλωση Εκπροσώπου και τον Πίνακα
της Ομάδας Έργου
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2. Ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία HΟRIZON και που είχαν
παραληφθεί εμπρόθεσμα (όπως υποχρεώνει η Διακήρυξη στο υποκεφάλαιο
2.4.2, σσ. 33-35) και συμπληρωματικά με συστημένη αλληλογραφία μέσω
εταιρίας ταχυμεταφορών στις 20/10/2020 (βλ. το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/581361/411929/10561/20.10.2020)

η

Εγγυητική

Επιστολή Συμμετοχής ΑΡ 129/704878-5 ΕΥΡΩ 4.145,00.
3. Ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία TETRAGON Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δεν υπέβαλε σε έντυπη μορφή τις
ηλεκτρονικές προσφορές, που κατέθεσε.
Αφού μονογράφηκαν, σφραγίστηκαν και διατρήθηκαν από τα μέλη της όλα τα
φύλλα των έντυπων δικαιολογητικών των φακέλων που κατέθεσαν (α) ο οικονομικός
φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», (β) ο οικονομικός φορέαςπρομηθευτής
7

με

την

επωνυμία

«HΟRIZON

(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», και (γ) ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την
επωνυμία «TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», η Επιτροπή, περί της ώρας 11:29:52, ολοκλήρωσε το έργο της
ηλεκτρονικής αποσφράγισης «Δικαιολογητικά / Τεχνική».
Τέλος, η Επιτροπή παρέδωσε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου σε ψηφιακά
αντίγραφα των τριών (3) κάτωθι εγγυητικών επιστολών:
1. Εγγυητική επιστολή 2.4.3.1.Β) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ CLOUDPRINT DIGITAL
& DISPLAY PRODUCTS.pdf
2. Εγγυητική επιστολή ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-SIGNED.pdf
3. Εγγυητική επιστολή 2_signed_egg_151814.pdf
προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους, έπειτα από σχετική επικοινωνία με
τους εκδότες αυτών.
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Στάδιο 2
Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020
Η Επιτροπή, σε κλειστή προγραμματισμένη συνεδρίαση περί της ώρας 10:30 και
σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για τη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Τις προηγούμενες εργασίες της (βλ. Στάδιο 1).
4. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/680070/482318/12496/
02-12-2020 έγγραφο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», με θέμα «Επαλήθευση εγκυρότητας της υπ'
αριθ. e-88965 εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συνολικού ύψους (4.145,00
€) για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "TETRAGON Α.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στο πλαίσιο
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διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (96542) της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λέσβου».
5. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/682975/484421/12532/
03-12-2020 έγγραφο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος - Κατάστημα Πλατείας Κάνιγγος (129)» με θέμα
«Επαλήθευση εγκυρότητας της υπ' αριθ. 129/704878-5 εγγυητικής επιστολής
συνολικού ύψους 4,145,00€ (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) για λογαριασμό
της εταιρείας με την επωνυμία "HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" στο πλαίσιο
διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (96542) της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λέσβου».
6. Το υπ’ αριθ. εισερχ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/684519/485594/12564/
04.12.2020 έγγραφο της Onix Asigurari S.A. με θέμα «Επαλήθευση
εγκυρότητας της υπ' αριθ. Σειρά: 1GR20 Αριθ. 150000318/15-10-2020
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής συνολικού ύψους (4.145,00 €) για
λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "CLOUDPRINT DIGITAL AND
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DISPLAY

PRODUCTS

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

IKE"

στο

πλαίσιο

διεθνούς

διαγωνιστικής διαδικασίας (96542) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου».
παρατήρησε τα εξής:
Έπειτα από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του εν θέματι
Διαγωνισμού, και αφού διαπιστώθηκε η εγκυρότητα (βλ. ως άνω εδάφια 4, 5 & 6)
των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για τους κάτωθι οικονομικούς φορείςπρομηθευτές:

Οικονομικός Φορέας - Προμηθευτής

1

CLOUDPRINT
DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

2

HΟRIZON
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
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3

TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Αριθμός Εγγυητικής/
Ημερομηνία έκδοσης
Διακριτικός αριθμός
υδατογραφημένου εντύπου
ασφαλείας

Ποσό σε
€

Σειρά: 1GR20 Αριθμ.
150000318/15-10-2020

Νο.129/704878-5/15-10-

4,145,00

4,145,00

2020
Νο. e-88965 (151814e-

4,145,00

88965Σ371094.145,00)

η Επιτροπή, σε απαρτία των μελών της σε κλειστή συνεδρίαση και περί της ώρας
12:20, προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος τον 191607) που κατέθεσε ο
οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία «CLOUDPRINT DIGITAL &
DISPLAY PRODUCTS (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»,

αναφορικά με τη γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική αντιστοιχία
των συνημμένων δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι
Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και
η επάρκεια των υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής– Τεχνική Προσφορά και διαπιστώθηκε η διαπιστώθηκε η ελλιπής
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συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ. άρθρο 2, σσ. 1139).
Αναφορικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς περιλάμβανε - μεταξύ των
υπολοίπων- τα ψηφιακά αρχεία, εκείνα:
1. του ESPD [Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)], συγκεκριμένα:


Δύο (2) για τους οικονομικούς φορείς/τρίτους [CLOUDPRINT
DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE - Σ.
ΠΑΥΛΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΛΩΣΣΗΜΑ & ΒΕΡΧΑΙΜ)



Το ΕΕΕΣ της εταιρείας Σ. ΠΑΥΛΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΛΩΣΣΗΜΑ &
ΒΕΡΧΑΙΜ) είναι λάθος διότι αφορά το ΕΕΕΣ του Δήμου Μυτιλήνης.

 Και εννέα Υπεύθυνες Δηλώσεις (όχι ΕΕΕΣ) για τους συνεργάτες
Σπυριδούλα

Γρανάδα

-

Νεφέλη

Δημητριάδη

-

Άγγελος

Παπακωνσταντίνου - Κωνσταντίνος Πατικολοκωστόπουλος Αστέριος Πατσίκας - Αδαμαντία Πατσοπούλου - Στυλιανή Συλαίου
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- Γεώργιος Τσαλικης - Σταύρος Τσουπάς - Αναστασία Χατζηαγγελή,
και
2. του Supplier Quote [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ] με θετική απάντηση επί της
αναφερόμενης γενικής απαίτησης.
1. Στον όρο 2.2.6 της διακήρυξης του διαγωνισμού απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού
οι συμμετέχοντες να έχουν εκτελέσει κατά το διάστημα των τελευταίων πέντε ετών
τρία τουλάχιστον αντίστοιχα έργα έως και την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού και ορίζει ότι:
Αντίστοιχο Έργο θεωρείται ένα Έργο όταν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: έργο
που να αφορά στην εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού αντικειμένου και στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης και
εφαρμογών σε κινητές συσκευές που αξιοποιεί βάση δεδομένων και διαχειρίζεται
πολιτιστικό – τουριστικό υλικό. Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η

A∆A: 6∆Λ64653Π4-Τ∆Φ

εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των
προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω και σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/513398/363042/9249/23.09.2020 έγγραφη διευκρίνιση της
Εφ.Α. Λέσβου:
Θα πρέπει να περιλαμβάνονται ταυτόχρονα στο ίδιο έργο η εγκατάσταση πινακίδων
ενημέρωσης πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου και η ανάπτυξη
διαδικτυακής πύλης και εφαρμογών σε κινητές συσκευές που αξιοποιεί βάση
δεδομένων και διαχειρίζεται πολιτιστικό – τουριστικό υλικό.
Από τα έργα που επικαλείται ο ανωτέρω οικονομικός φορέας για την εκπλήρωση του
κριτηρίου αυτού μόνο ένα είναι συναφές, με το προκηρυσσόμενο έργο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ - ΣΥΜΗΣ - ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Τα άλλα έργα που
επικαλείται η άνω συμμετέχουσα δεν είναι συναφή, καθότι:
11

αφορούν είτε τη

δημιουργία δικτυακών τόπων, είτε την τοποθέτηση πινακίδων και την παροχή
εκτυπώσεων, είτε τη δημιουργία εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Κανένα άλλο έργο
δεν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που ζητάει η διακήρυξη, άρα δεν πληροί την επί
ποινή απόρριψης απαίτηση της διακήρυξης και η προσφορά της είναι απορριπτέα.
Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η Διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική
πράξη, η οποία διέπει τον Διαγωνισμό και δεσμεύει, τόσο την αναθέτουσα αρχή, η
οποία διενεργεί αυτόν (ΣτΕ 3703/2010, ΣτΕ 53/2011, ΕΣ Πράξεις Τμήματος VI
78/2007, 19/2005, 31/2003 κλπ), όσο και τους διαγωνιζόμενους. Η δε παράβαση
ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας,
καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού (ΣτΕ 2772/1986, 3670/1992, 2137/1993).
Αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης από τους
διαγωνιζόμενους, καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες προσφορές τους.
Άλλωστε, η αρχή της δεσμευτικότητας της Διακήρυξης κατοχυρώνεται και στο
ενωσιακό δίκαιο, αφού κάθε απόκλιση από τους όρους αυτής, αποτελεί παραβίαση
της αρχής της ισότητας των διαγωνιζομένων (ΔΕΕ, Απόφαση της 18.10.2001,
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Υπόθεση C-19/00 Siac Construcrtion Ltd, σκέψεις 34 και 44∙ ΔΕΕ, Απόφαση της
25.04.1996, Υπόθεση C-87/94, Επιτροπή κατά Βελγίου, σκέψη 54).
Επειδή, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της τυπικότητας, της διαφάνειας και της
δημοσιότητας των ελάχιστων όρων συμμετοχής που διέπουν την διαδικασία
σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, κατά το πνεύμα, τόσο της ενωσιακής, όσο και
της εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από τη
Διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει,
δικαιολογητικά και στοιχεία (πρβλ. ΣτΕ 5022/2012), προκειμένου να συμμετάσχει
νομίμως στον Διαγωνισμό. Η παράβαση ουσιωδών διατάξεων της Διακήρυξης οδηγεί
σε ακυρότητα των Αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, με τις οποίες εγκρίνονται οι
επιμέρους φάσεις της διαδικασίας, καθώς και το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού
(Ολομ. ΣτΕ 2137/1993). Αντιστοίχως, η παράβαση τέτοιων διατάξεων της Διακήρυξης
από τους διαγωνιζόμενους καθιστά απαράδεκτες τις υποβληθείσες Προσφορές τους
(ΕλΣυν 1949/2009 Τμήμα VI, ΕλΣυν Πράξη 115/2008 Τμήμα VI, ΕλΣυν Πράξη 10/2008
Τμήμα VI, ΕλΣυν Πράξη 22/2005 Τμήμα VI). Ομοίως, η υποχρέωση διαφάνειας έχει,
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μεταξύ άλλων, ως σκοπό να αποκλείσει τον κίνδυνο αυθαιρεσίας εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής (βλ. ΔΕΕ, Απόφαση της 16.04.2015, Υπόθεση C278/14, SC
Enterprise Focused Solutions SRL, σκέψη 25 και ΔΕΕ, Απόφαση της 29.03.2012,
Υπόθεση C-599/10, SAG ELV Slovenko a.s. κλπ, σκέψη 25 και περαιτέρω παραπομπές
σε νομολογία) και ο σκοπός αυτός δεν θα επιτυγχανόταν αν η αναθέτουσα αρχή
μπορούσε να μην εφαρμόσει τους όρους, στους οποίους η ίδια υποβλήθηκε (βλ. ΔΕΕ,
Απόφαση της 16.04.2015, Υπόθεση C- 278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL,
σκέψη 27).
Επειδή περαιτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι όροι που τίθενται ως όροι επί ποινή
αποκλεισμού από τη Διακήρυξη, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο περαίωσης της
διαδικασίας παραλαβής προσφορών και η διάγνωση της κατά τον χρόνο εκείνο
ελλείψεώς τους, συνεπάγεται δέσμια αρμοδιότητα της Επιτροπής αξιολόγησης να
αποκλείσει την παρουσιάζουσα έλλειψη προσφορά (ΣτΕ 743/2000), ενώ δεν είναι
δυνατό εκ των υστέρων να προσκομισθούν νέα, κρίσιμα κατά τη Διακήρυξη, στοιχεία
(ΣτΕ 436/2002), όπως και δεν είναι δυνατή η λήψη υπόψη κατά τη διαδικασία
ανάθεσης, ιδιότητας/προσόντος που ενώ, όχι μόνο δεν αποδείχθηκε, αλλά και
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ουσιαστικά έλειπε, κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, τυχόν απεκτήθη
μεταγενεστέρως, καθώς έτσι θα παραβιαζόταν η αρχή της τυπικότητας του
Διαγωνισμού και ασφάλειας αυτού, εκθέτοντας την κατακυρωτική κρίση σε τυχαία,
μελλοντικά και αβέβαια γεγονότα.
Στην αιτιολογική σκέψη 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες
προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94, σελ. 65), ορίζεται
ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε
εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή
προσφέρων διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες και την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. Όλες οι
απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης […]».
Λόγω δε της θεμελιώδους αρχής της τυπικότητας που διέπει τις διαδικασίες
ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, το γεγονός ότι η Διακήρυξη αναφέρεται ρητώς
και σαφώς σε απαίτηση τριών στον αριθμό συναφών έργων, ενώ από τα έργα που
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επικαλείται η άνω συμμετέχουσα μόνο ένα συναφές, δεν πληρούται η επίμαχη
απαίτηση.
Συμπερασματικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης αλλά και την
διευκρίνιση της Αναθέτουσας αρχής η εταιρία δεν καλύπτει την απαίτηση των 3
συναφών έργων και άρα εφόσον παραβιάζει απαράβατους όρους της προκήρυξης θα
πρέπει να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
2. Σε σχέση με την Ομάδα έργου της άνω συμμετέχουσας προτείνεται ο

κ.

Κουτουμάνος Ηλίας για την θέση του υπεύθυνου έργου.
Η διακήρυξη προβλέπει στον όρο 2.2.6: «ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται
σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με
επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, σε Διαχείριση
Έργων σχετικών με ψηφιακές εφαρμογές, πολιτισμό – τουρισμό, καθώς και υποδομές
για το περιβάλλον, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο».
Τα έργα που έχει διαχειριστεί και που παρουσιάζει στο βιογραφικό του ο
Κουτουμάνος

Ηλίας

αφορούν

φωτογραφήσεις,

υπηρεσίες

διαφήμισης

κ.
και
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εκτυπώσεις και δεν πληρούται η απαίτηση της διακήρυξης για ψηφιακές εφαρμογές,
πολιτισμό - τουρισμό και υποδομές για το περιβάλλον, αντίστοιχων με το υπό
προκήρυξη έργο.
Επειδή η απαίτηση της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης είναι επί ποινή αποκλεισμού από τον
διαγωνισμό.
Επειδή επιπλέον της ανωτέρω περίπτωσης διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των
βιογραφικών όλων των μελών της ομάδας έργου προκύπτει ότι δεν έχουν την
απαιτούμενη επί ποινή αποκλεισμού εμπειρία σε συναφή έργα, που αναφέρεται στην
προσφορά της άνω συμμετέχουσας και συγκεκριμένα στην απουσία προηγούμενης
εμπειρίας τους σε συναφή έργα, προϋπόθεση για την ορθή συγκρότηση αυτής.
Επειδή οι ανωτέρω ελλείψεις αποδεικνύουν ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης για την στελέχωση της ομάδας έργου, η προσφορά πρέπει να
απορριφθεί.
3. Στο υποβληθέν ΕΕΕΣ, η εταιρεία Cloudprint αναφέρει ότι δεν προτίθεται να
αναθέσει σε υπεργολάβους μέρος της εκτέλεσης του έργου. Ομοίως δηλώνει ότι δεν
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στηρίζεται σε τρίτους για την εκτέλεση του έργου.
Τούτο όμως αναιρείται από ότι αναφέρει στη συνέχεια:
Α. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 15 του ΕΕΕΣ της άνω συμμετέχουσας, δηλώνεται ο
κ. Τσαλίκης Γεώργιος στην ομάδα έργου σαν εξωτερικός συνεργάτης που καλύπτει τη
θέση της πληροφορικής.
Το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης
σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής και καλύπτει απαράβατους
όρους της προκήρυξης σύμφωνα με τον όρο 2.2.6 της διακήρυξης.
Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπάλληλος ούτε στέλεχος της
ανωτέρω εταιρείας, όπως δηλώνεται από την ίδια και στον πίνακα της ομάδας έργου,
θα έπρεπε βάσει των άρθρων 2.2.8 και 2.2.9 της διακήρυξης σε συνδυασμό με το
άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4412/16, να είχε υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης:
β) Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή
ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της
Πληροφορικής και όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης:
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης:
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8).
Η οποία διατύπωση είναι όμοια με αυτή του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
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ημερομηνία υποβολής σαν φυσικό πρόσωπο για να καλύψει τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 78 παρ. 1 ν 4412/2016 καθώς τους απαράβατους και επί ποινή
αποκλεισμού όρους της διακήρυξης και ειδικότερα της παραγράφου 2.2.6. Τεχνική
και Επαγγελματική ικανότητα, καθότι καλύπτει από την ομάδα έργου την ζητούμενη
ειδικότητα : μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του
Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής.
Δεδομένου ότι όπως προελέχθη το ανωτέρω πρόσωπο είναι βασικό μέλος της
ομάδας έργου μη συνδεόμενο με σχέση εργασίας με την άνω συμμετέχουσα, οφείλει
να υποβάλει ΕΕΕΣ. Η μη υποβολή του απαιτούμενου ΕΕΕΣ συνιστά μη πλήρωση της
συγκεκριμένης απαίτησης της διακήρυξης 2.2.6, 2.2.8 που είναι επί ποινή
αποκλεισμού, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας θα πρέπει να απορριφθεί.
Β. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 15 του ΕΕΕΣ της άνω συμμετέχουσας, ο κ. Πατσίκας
Αστέριος, δηλώνεται στην ομάδα έργου σαν εξωτερικός συνεργάτης που καλύπτει τη
θέση: μέλος με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του
Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής και άρα καλύπτει απαράβατους όρους
της προκήρυξης.
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Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπάλληλος ούτε στέλεχος της
ανωτέρω εταιρείας, όπως δηλώνεται από την ίδια και στον πίνακα της ομάδας έργου,
θα έπρεπε βάσει των άρθρων 2.2.8 και 2.2.9 της διακήρυξης σε συνδυασμό με το
άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4412/16, να είχε υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ ως φυσικό πρόσωπο
για να καλύψει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 78 παρ. 1 ν 4412/2016 καθώς τους
απαράβατους και επί ποινή αποκλεισμού όρους της διακήρυξης και ειδικότερα της
παραγράφου 2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα. Καθότι καλύπτει από την
ομάδα έργου την ζητούμενη ειδικότητα :
μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού)
στον τομέα της Πληροφορικής και 2.2.8.
Παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται ανωτέρω για το μέλος της ομάδας κ. Πατσίκα,
προς αποφυγή επαναλήψεων.
Δεδομένου ότι όπως προελέχθη το ανωτέρω πρόσωπο είναι βασικό μέλος της
ομάδας έργου μη συνδεόμενο με σχέση εργασίας με την άνω συμμετέχουσα, οφείλει
να υποβάλει ΕΕΕΣ. Η μη υποβολή του απαιτούμενου ΕΕΕΣ συνιστά μη πλήρωση της
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συγκεκριμένης απαίτησης της διακήρυξης 2.2.6, 2.2.8 που είναι επί ποινή
αποκλεισμού, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας θα πρέπει να απορριφθεί.
Γ. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 15 του ΕΕΕΣ της άνω συμμετέχουσας, δηλώνεται η
κ. Συλαίου Στυλιανή, στον πίνακα της ομάδας έργου ως Αρχαιολόγος που καλύπτει τη
θέση ένα (1) τουλάχιστον μέλος με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή
Φιλολογία (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) με 5ετή
εμπειρία σε θέματα μελέτης και καταγραφής αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης,
επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και
συγγραφής και επιμέλειας κειμένων και άρα καλύπτει απαράβατους όρους της
προκήρυξης.
Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπάλληλος ούτε στέλεχος της
ανωτέρω εταιρείας, όπως δηλώνεται από την ίδια και στον πίνακα της ομάδας έργου,
θα έπρεπε βάσει των άρθρων 2.2.8 και 2.2.9 της διακήρυξης σε συνδυασμό με το
άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4412/16, να είχε υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ ως φυσικό πρόσωπο
για να καλύψει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 78 παρ. 1 ν 4412/2016 καθώς τους
απαράβατους και επί ποινή αποκλεισμού όρους της διακήρυξης και ειδικότερα της
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παραγράφου 2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα. Καθότι καλύπτει από την
ομάδα έργου την ζητούμενη ειδικότητα :
ένα (1) τουλάχιστον μέλος με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογία
(ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) με 5ετή εμπειρία σε
θέματα μελέτης και καταγραφής αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης, επεξεργασίας,
διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και συγγραφής και
επιμέλειας κειμένων και 2.2.8.
Παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται ανωτέρω για το μέλος της ομάδας κ. Πατσίκα,
προς αποφυγή επαναλήψεων.
Δεδομένου ότι όπως προελέχθη το ανωτέρω πρόσωπο είναι βασικό μέλος της
ομάδας έργου μη συνδεόμενο με σχέση εργασίας με την άνω συμμετέχουσα, οφείλει
να υποβάλει ΕΕΕΣ. Η μη υποβολή του απαιτούμενου ΕΕΕΣ συνιστά μη πλήρωση της
συγκεκριμένης απαίτησης της διακήρυξης 2.2.6, 2.2.8 που είναι επί ποινή
αποκλεισμού, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας θα πρέπει να απορριφθεί.
Δ. Όπως αναφέρεται στην σελίδα 15 του ΕΕΕΣ της άνω συμμετέχουσας, δηλώνεται η
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κ. Χατζηαγγελή Αναστασία στον πίνακα της ομάδας έργου ως - Πτυχιούχος
σχεδιάστρια

πολυμέσων

με

ειδικότητα

στις

εφαρμογές

επαυξημένης

πραγματικότητας κατ’ ελάχιστον με πτυχίο στη σχεδίαση πολυμέσων με 5ετή
εμπειρία και άρα καλύπτει απαράβατους όρους της προκήρυξης.
Δεδομένου όμως ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπάλληλος ούτε στέλεχος της
ανωτέρω εταιρείας, όπως δηλώνεται από την ίδια και στον πίνακα της ομάδας έργου,
θα έπρεπε βάσει των άρθρων 2.2.8 και 2.2.9 της διακήρυξης σε συνδυασμό με το
άρθρο 78 παρ.1 του Ν. 4412/16, να είχε υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ ως φυσικό πρόσωπο
για να καλύψει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 78 παρ. 1 ν 4412/2016 καθώς τους
απαράβατους και επί ποινή αποκλεισμού όρους της διακήρυξης και ειδικότερα της
παραγράφου 2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα. Καθότι καλύπτει από την
ομάδα έργου την ζητούμενη ειδικότητα :
Πτυχιούχος σχεδιάστρια πολυμέσων με ειδικότητα στις εφαρμογές επαυξημένης
πραγματικότητας κατ’ ελάχιστον με πτυχίο στη σχεδίαση πολυμέσων με 5ετή
εμπειρία και 2.2.8.
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Παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται ανωτέρω για το μέλος της ομάδας κ. Πατσίκα,
προς αποφυγή επαναλήψεων.
Δεδομένου ότι όπως προελέχθη το ανωτέρω πρόσωπο είναι βασικό μέλος της
ομάδας έργου μη συνδεόμενο με σχέση εργασίας με την άνω συμμετέχουσα, οφείλει
να υποβάλει ΕΕΕΣ. Η μη υποβολή του απαιτούμενου ΕΕΕΣ συνιστά μη πλήρωση της
συγκεκριμένης απαίτησης της διακήρυξης 2.2.6, 2.2.8 που είναι επί ποινή
αποκλεισμού, ως εκ τούτου η προσφορά της εταιρίας θα πρέπει να απορριφθεί.
Ε. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας περιλαμβάνεται ένα ΕΕΕΣ
της εταιρείας Σ. ΠΑΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, καθώς και κάποια άλλα έγγραφα που δηλώνει
ότι θα εργασθεί ως υπεργολάβος της εταιρείας Cloudprint.
Όμως η εταιρεία Cloudprint δεν την αναφέρει πουθενά στα λοιπά έγγραφα του
διαγωνισμού που έχει υποβάλλει στο ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης

ο κατονομαζόμενος

υπεργολάβος θα πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο που εδώ
δεν υπάρχει,
Ενώ όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.8:
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«μόνο αν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες».
Επιπλέον και συνοψίζοντας τα ανωτέρω αναφερόμενα, προκύπτει παράβαση των
όρων της διακήρυξης, δεδομένου ότι δεν αναγράφεται στο ΕΕΕΣ της άνω
συμμετέχουσας ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους ούτε να στηριχθεί
σε τρίτους φορείς στην εκτέλεση του έργου, την στιγμή που περιλαμβάνονται στην
ομάδα έργου της πρόσωπα τα οποία δεν είναι υπάλληλοί της, ενώ προσκομίζει ΕΕΕΣ
από νομικό πρόσωπο που δεν κατονομάζει ως υπεργολάβο της, χωρίς να αναφέρει τι
πρόκειται να εκτελέσει.
Η σύγχυση αυτή σχετικά με την χρήση ή μη υπεργολάβων από την άνω εταιρεία,
συνιστά παράβαση του καθήκοντος αληθείας στο ΕΕΕΣ και η εσφαλμένη
συμπλήρωσή του, δηλαδή άρνηση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους
σε συνδυασμό με την αναφορά της στα ανωτέρω πρόσωπα στην ομάδα έργου, και
συμπερίληψη ΕΕΕΣ εταιρείας που όμως δεν κατονομάζει ως υπεργολάβο, καθιστά
την προσφορά της ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και άγει σε απόρριψη της προσφοράς της.
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Περαιτέρω το ΕΕΕΣ που έχει υποβληθεί αφορά άλλο διαγωνισμό (Του Δήμου
Μυτιλήνης) το οποίο δεν σχετίζεται με τον παρόν διαγωνισμό. Ως εκ τούτου το
υποβληθέν ΕΕΕΣ κρίνεται απαράδεκτο αφού απευθύνεται σε άλλο διαγωνισμό και
άλλη αναθέτουσα αρχή.

Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του των ψηφιακών και έντυπων
Δικαιολογητικών Συμμετοχής του οικονομικού φορέα-προμηθευτή με την επωνυμία
«CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)».

Στάδιο 3
Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Η Επιτροπή, σε κλειστή προγραμματισμένη συνεδρίαση περί της ώρας 10:30 και
σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για τη
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Τις προηγούμενες εργασίες της (βλ. Στάδιο 1 & 2).
Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος τον 195037) που
κατέθεσε ο οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία «HΟRIZON
(ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»,

αναφορικά

με

τη

γνησιότητα, την εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική αντιστοιχία των συνημμένων
δικαιολογητικών με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι Διακήρυξης. Πιο
συγκεκριμένα, εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια των
υποβληθέντων ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
διαπιστώθηκε η ελλιπής συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
(βλ. κεφάλαιο 2, σσ. 11-39).
Αναφορικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς περιλάμβανε - μεταξύ των
υπολοίπων- τα ψηφιακά αρχεία, εκείνα:
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3. του ESPD [Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)], συγκεκριμένα:


τρία (3) για τους οικονομικούς φορείς/τρίτους [HORIZON
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ και ΝΙΚΗΤΑΣ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ]



Δεν έχουν κατατεθεί ΕΕΕΣ για τους παρακάτω: Τσάφου Δέσποινα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π και Μουσειογράφος ΜΑ (UPC),
Δεληγιάννης Ιωάννης BSc PhD Σχεδιαστής πολυμέσων με εμπειρία
και εξειδίκευση στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR), Φαζάκης
Στυλιανός Γραφίστας, Τσέντα Λυδία Φωτογράφος, Δρ. Νικολακάκη
– Κέντρου Μαργαρίτα Αρχαιολόγος, Φαζάκη Ελένη Αρχαιολόγος,
Δρ Τσώλης Δημήτριος Προγραμματιστής, και

4. του Supplier Quote [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ] με θετική απάντηση επί της
αναφερόμενης γενικής απαίτησης.
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Β) Επί της προσφοράς της HORIZON Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
1. Στον όρο 2.2.8 της διακήρυξης αναφέρεται:
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Αναφέρει η εταιρεία Horizon στο ΕΕΕΣ της την εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ως
υπεργολάβο της. Όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης, η
επίκληση της στήριξης σε τρίτους φορείς χωρεί «μόνο αν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες», ενώ από το ΕΕΕΣ της ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ προκύπτει ότι προτίθεται να
εκτελέσει ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ (σελ. 4).
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Τούτο είναι προφανώς αναληθές, πολύ περισσότερο αφού το ίδιο, δηλαδή ολόκληρο
το έργο προτίθεται να εκτελέσει και άλλος υπεργολάβος της άνω συμμετέχουσας, ο
Νικήτας Ροντογιάννης!
Με την συμμετέχουσα και τους δύο υπεργολάβους της που προτίθενται να
εκτελέσουν όλοι ολόκληρο το έργο, καθίσταται η προσφορά της HORIZON
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και κατά συνέπεια απορριπτέα.
Σημειωτέον ότι η διευκρίνιση άλλου ποσοστού εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του
εν λόγω υπεργολάβου, θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας,
νομιμότητας και διαφάνειας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς.
Τέλος, ακόμη κι αν ήταν επιτρεπτό να διευκρινισθεί το ποσοστό που θα εκτελέσει ο
ανωτέρω υπεργολάβος και πάλι θα ήταν απορριπτέα η προσφορά της ανωτέρω
διαγωνιζόμενης επειδή θα έπρεπε να προκύπτει από την προσφορά της ότι ο
συγκεκριμένος υπεργολάβος της θα εκτελέσει τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες κάτι που δεν συμβαίνει αφού δεν
περιλαμβάνεται κάποιος υπάλληλος ή στέλεχος της ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ στην
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Ομάδα έργου της άνω συμμετέχουσας.
Επιπλέον το ΕΕΕΣ της εταιρίας ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ έχει εσφαλμένα υπογραφεί
ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας HORIZON ενώ θα έπρεπε να το
υπογράφει ψηφιακά ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας.
Συνεπώς η προσφορά της άνω συμμετέχουσας είναι απορριπτέα.
2. Στον όρο 2.2.8 της διακήρυξης αναφέρεται:
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Αναφέρει η εταιρεία Horizon στο ΕΕΕΣ της τον συνεργάτη της κ. ΝΙΚΗΤΑ
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ως υπεργολάβο της. Προσκομίζεται μάλιστα και το από 16.10.2020
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Δάνειας Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,
στην παρ. Δ του προοιμίου της οποίας αναφέρεται ότι:
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Ο «Συνεργάτης», ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα
των έργων σχετιζόμενων με μουσεία, εκθέσεις και ειδικές εφαρμογές γύρω από το
προκηρυσσόμενο αντικείμενο συμπεριλαμβανομένων έργων που να αφορούν στην
εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αντικειμένου
και στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης και εφαρμογών σε κινητές συσκευές που
αξιοποιεί βάση δεδομένων και διαχειρίζεται πολιτιστικό – τουριστικό υλικό και
διαθέτει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης, έχοντας εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας αντίστοιχα έργα, του ίδιου τύπου με το προκηρυχθέν και ειδικότερα το
ακόλουθο έργο:
"Εξοπλισμός Λαογραφικού Μουσείου" στην Δομνίστα Ευρυτανίας του έργου
«Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου
Ιστορικής Ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας», συνολικού ύψους
σύμβασης 60.786,60 € με έναρξη 23/11/2015 και λήξη 22/12/2015 σύμφωνα με
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18250 σύμβαση από 23/11/2015.
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Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι η άνω συμμετέχουσα έχει λάβει την
δέσμευση του συνεργάτη της κ. Νικήτα Ροντογιάννη για την παροχή της δάνειας
εμπειρίας κατά το άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης.
Πλην όμως όπως ρητά αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο, η επίκληση της στήριξης σε
τρίτους φορείς χωρεί «μόνο αν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες», ενώ από το ΕΕΕΣ του κ.
Νικήτα Ροντογιάννη προκύπτει ότι προτίθεται να εκτελέσει ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
(σελ. 4).
Τούτο είναι προφανώς αναληθές, πολύ περισσότερο αφού το ίδιο, δηλαδή ολόκληρο
το έργο προτίθεται να εκτελέσει και άλλος υπεργολάβος της άνω συμμετέχουσας, η
ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.
Με την συμμετέχουσα και τους δύο υπεργολάβους της που προτίθενται να
εκτελέσουν όλοι ολόκληρο το έργο, καθίσταται η προσφορά της HORIZON
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως και κατά συνέπεια απορριπτέα.
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Σημειωτέον ότι η διευκρίνιση άλλου ποσοστού εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του
εν λόγω υπεργολάβου, θα συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ισότητας,
νομιμότητας και διαφάνειας που διέπει τους δημόσιους διαγωνισμούς.
Τέλος, ακόμη κι αν ήταν επιτρεπτό να διευκρινισθεί το ποσοστό που θα εκτελέσει ο
ανωτέρω υπεργολάβος και πάλι θα ήταν απορριπτέα η προσφορά της ανωτέρω
διαγωνιζόμενης επειδή θα έπρεπε να προκύπτει από την προσφορά της ότι ο
συγκεκριμένος υπεργολάβος της θα εκτελέσει τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες κάτι που δεν συμβαίνει αφού ο κ.
Ροντογιάννης δεν περιλαμβάνεται στην Ομάδα έργου της άνω συμμετέχουσας
καθότι δεν υπάρχει καμία αναφορά την τεχνική του προσφορά για τη συμμετοχή του.
Συνεπώς η προσφορά της άνω συμμετέχουσας είναι απορριπτέα.
3. Στον όρο 2.2.6 της διακήρυξης του διαγωνισμού απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού
οι συμμετέχοντες να έχουν εκτελέσει:
τουλάχιστον τρία (3) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία πέντε (5)
έτη (2015-2019), με επιτυχία.
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Αντίστοιχο Έργο θεωρείται ένα Έργο όταν παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: έργο
που να αφορά στην εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης πολιτιστικού και
περιβαλλοντικού αντικειμένου και στην ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης και
εφαρμογών σε κινητές συσκευές που αξιοποιεί βάση δεδομένων και διαχειρίζεται
πολιτιστικό – τουριστικό υλικό. Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η
εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των
προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου.
Από τα έργα που επικαλείται η άνω συμμετέχουσα δεν έχουν κατατεθεί βεβαιώσεις
ολοκλήρωσης για τα ακόλουθα:
a. Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Καβειρίου Λήμνου
b. Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου
Ιστορικής Ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας (Δάνεια εμπειρία από
εταιρεία ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ),
Συνεπώς, η ανωτέρω συμμετέχουσα παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις ως προς τα
δικαιολογητικά που ζητούνται από τη διακήρυξη καθώς και αποκλίσεις ως προς τους
όρους της σύμβασης και κατά συνέπεια η προσφορά της είναι απορριπτέα.
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4. Αναφορικά με την προτεινόμενη από την εν λόγω διαγωνιζόμενη ομάδα έργου:
Αναφέρονται στη σελ. 14 του ΕΕΕΣ όπως και στην σελ. 136 της τεχνικής προσφοράς
της άνω συμμετέχουσας τα κάτωθι στελέχη που θα εργαστούν στο έργο:


Τσέντας Ιάσονας Project Manager/Υπεύθυνος Έργου,



Ιακωβίδου Αθηνά Γραφίστρια( Art Director),



Φαζάκης Στυλιανός Γραφίστας,



Αυγέρη Παναγιώτα Γραφίστρια,



Δρ Βόγκλης Κωνσταντίνος Προγραμματιστής με εξειδίκευση στην επαυξημένη



πραγματικότητα (AR),



Δεληγιάννης Ιωάννης BSc PhD Σχεδιαστής πολυμέσων με εμπειρία και
εξειδίκευση



στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR),



Τσάφου Δέσποινα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π και Μουσειογράφος ΜΑ
(UPC),
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Τσέντα Λυδία Φωτογράφος,



Δρ. Νικολακάκη – Κέντρου Μαργαρίτα Αρχαιολόγος,



Φαζάκη Ελένη Αρχαιολόγος,



Γαλλιός Σπύρος web developer/web designer,



Τηλιγάδης Κωνσταντίνος 3d Animator 3d Artist,



Δρ Τσώλης Δημήτριος Προγραμματιστής

Για όλα τα παραπάνω στελέχη έχουν κατατεθεί Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες
υπογράφονται χειρόγραφα από τους ίδιους και ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρίας, πλην όμως δεν έχει κατατεθεί για κανένα από τα παραπάνω πρόσωπα
χωριστό ΕΕΕΣ καθότι οι κκ:
Τσάφου Δέσποινα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π και Μουσειογράφος ΜΑ (UPC),
Δεληγιάννης Ιωάννης BSc PhD Σχεδιαστής πολυμέσων με εμπειρία και εξειδίκευση
στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR),
Φαζάκης Στυλιανός Γραφίστας,
Τσέντα Λυδία Φωτογράφος,
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Δρ. Νικολακάκη – Κέντρου Μαργαρίτα Αρχαιολόγος,
Φαζάκη Ελένη Αρχαιολόγος,
Δρ Τσώλης Δημήτριος Προγραμματιστής
ανήκουν στην προτεινόμενη από την ανωτέρω διαγωνιζόμενη ομάδα έργου,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης, δεν είναι όμως υπάλληλοι της εν
λόγω συμμετέχουσας, ούτε των κατονομασθέντων υπεργολάβων της, αλλά εξωτερικοί
συνεργάτες, πράγμα που σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαν υποβάλει έκαστος χωριστό
ΕΕΕΣ ως φυσικά πρόσωπα με ψηφιακή υπογραφή για να καλύψουν τα προβλεπόμενα
από το άρθρο 78 παρ. 1 ν 4412/2016 καθώς και τους απαράβατους και επί ποινή
αποκλεισμού όρους της διακήρυξης και ειδικότερα της παραγράφου 2.2.6. Τεχνική
και Επαγγελματική ικανότητα και 2.2.8 και 2.2.9.2 της διακήρυξης.
Επειδή η ανωτέρω έλλειψη συνιστά παραβίαση των επί ποινή αποκλεισμού
απαιτήσεων της διακήρυξης, η προσφορά της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρίας
πρέπει να απορριφθεί.
Οι υπεργολάβοι δεν έχουν καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνουν ότι
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πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους
λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ως ν. 4412/2016, όπως
αναφέρεται στη σελίδα 19 της διακήρυξης.
Στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης ορίζεται ότι:
οικονομικός φορέας (σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας) συμπληρωματικά με
τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνες Δηλώσεις των νόμιμων
εκπροσώπων των υπεργολάβων (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των ίδιων των
υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και
δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο έως το πέρας της διάρκειας της
σύμβασης. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν
τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις κατά τα
ανωτέρω.
Για τους λόγους αυτούς, οι υπεργολάβοι οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνες
Δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων τους (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των
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ίδιων, με τις οποίες να δηλώνουν ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και
74 του ως ν. 4412/2016.
Επειδή η εν λόγω συμμετέχουσα δεν κατέθεσε την ανωτέρω απαιτούμενη υπεύθυνη
δήλωση του υπεργολάβου, που είναι επί ποινή αποκλεισμού βάσει του άρθρου 2.2.6
της διακήρυξης, προκύπτει ότι η ανωτέρω διαγωνιζόμενη πρέπει να αποκλειστεί από
την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.
Ο υπεργολάβος της HORIZON ΗΛΙΑΣ ΝΙΝΟΣ, μη διαθέτοντας ψηφιακή υπογραφή,
έχει εξουσιοδοτήσει τον κ. Ιάσονα Τσέντα, εκπρόσωπο της HORIZON για να
υπογράφει για εκείνον με ψηφιακή υπογραφή. Τέτοιου είδους εξουσιοδότηση δεν
προβλέπεται βάσει του ν. 4412/2016 και άρα όλη η προσφορά πρέπει να κριθεί ως
μη αποδεκτή.
Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει αδιάσειστα ότι οι υποβληθείσες προσφορές
των Εταιρειών «CLOUDPRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE»
και «HORIZON Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» πάσχουν σοβαρών ελλείψεων, παραβιάζουν τις επί
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ποινή αποκλεισμού απαιτήσεις της διακήρυξης και κατά συνέπεια πρέπει ν’
αποκλειστούν από την συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των ψηφιακών και
έντυπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής του οικονομικού φορέα-προμηθευτή με την
επωνυμία «HΟRIZON (ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)».

Στάδιο 4
Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
Η Επιτροπή, σε κλειστή προγραμματισμένη συνεδρίαση περί της ώρας 10:30 και
σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για τη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
3. Τις προηγούμενες εργασίες της (βλ. Στάδιο 1, 2, & 3),
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προχώρησε στον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» (με α/α προσφοράς συστήματος τον 191608) που κατέθεσε ο
οικονομικός φορέας-προμηθευτής με την επωνυμία «TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», αναφορικά με τη γνησιότητα, την
εγκυρότητα αλλά και την αριθμητική αντιστοιχία των συνημμένων δικαιολογητικών
με τις απαιτούμενες διατάξεις της εν θέματι Διακήρυξης. Πιο συγκεκριμένα,
εξετάστηκαν ενδελεχώς η ακρίβεια, η πληρότητα και η επάρκεια των υποβληθέντων
ηλεκτρονικών στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και διαπιστώθηκε η
πλήρης συμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης (βλ. κεφάλαιο 2,
σσ.11-39).
Αναφορικά, ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς περιλάμβανε - μεταξύ των
υπολοίπων- τα ψηφιακά αρχεία, εκείνα:
1. του ESPD [Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)], συγκεκριμένα:
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τρία (3) για τους οικονομικούς φορείς/τρίτους [



TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS Α.Ε.]], και

2. του Supplier Quote [ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ] με θετική απάντηση επί της
αναφερόμενης γενικής απαίτησης.
Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των ψηφιακών και
έντυπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής του οικονομικού φορέα-προμηθευτή με την
επωνυμία «TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)».

Η Επιτροπή, περί της ώρας 16:00, ολοκλήρωσε το έργο του ελέγχου των
ψηφιακών και έντυπων Δικαιολογητικών Συμμετοχής (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, εγγυητικές
επιστολές,

Supplier

Quotes)

των

οικονομικών

φορέων-προμηθευτών

που

συμμετέχουν στην εν θέματι διαγωνιστική διαδικασία. Σημειώνει δε, ότι για την
παρούσα φάση της διαδικασίας δεν προχωρά στον έλεγχο των λοιπών
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς-προμηθευτές [βλ.
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Υποκεφάλαιο 2.1 της υπ’ αριθ. πρωτ. 949/13.02.2018(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)
Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης
του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»].
Στάδιο 5
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021
έως
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Η Επιτροπή, σε προγραμματισμένες κλειστές συνεδριάσεις (με φυσική
παρουσία ή/και κυρίως τηλεδιασκέψεις) που μεσολάβησαν του διαστήματος από
11/01/2021 έως και 25/01/2021 και σε απαρτία των μελών της, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 01/2020 Διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου για την
ανάπτυξη και υλοποίηση (έργο) δράσεων ψηφιακής προβολής των
αρχαιολογικών χώρων της Λήμνου με χρήση τεχνολογιών αιχμής.
2. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό.
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3. Τις προηγούμενες εργασίες της (βλ. Στάδια 1, 2, 3 & 4).
4. Το άρθρο 60 με τίτλο «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», της ΠΝΠ με αριθ. 68
Α΄/20.03.2020 και με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως κυρώθηκε με τον
ν.4683/2020 (Α΄ 83) στις 10 Απριλίου 2020.
5. Τις οδηγίες των αρμόδιων δημόσιων και υγειονομικών φορέων αναφορικά με
τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του
ιού SARS-CoV-2, όπως και κάθε άλλη νομοθετική ρύθμιση επί του
συγκεκριμένου θέματος για την αντιμετώπιση της εν θέματι πανδημίας,
6. Το αρ. ΕΔΕΠΟΛ/ΕΣΠΑ 14-20/1276/19-11-2020 με θέμα «Παράταση προθεσμιών
δημοσίων συμβάσεων κατά την περίοδο διασποράς του κορωνοϊού».
παρατήρησε τα εξής:
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Ως προς τη βαθμολόγηση των κριτηρίων, αναφορικά με την Τεχνική Λύση (Κ1.1Κ1.11) & τη Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου (Κ2), και για
την προσφορά που εμπρόθεσμα υπέβαλε ο οικονομικός φορέας - προμηθευτής με
την επωνυμία «TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», εκείνη αναλύεται ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κ1.1

Κ1.1.1

Αισθητική αξία και σχεδιαστική
ευρηματικότητα της
προτεινόμενης λύσης

10%

140

14

Κ1.1.2

Κατασκευαστική πληρότητα και
ποιότητα υλικών της
προτεινόμενης πρότασης

10%

110

11

5%

120

6

5%

125

6,25

5%

105

5,25

K.1
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Συντελεστής
TETRAGON ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βαρύτητας

Κριτήρια Αξιολόγησης
Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
Δημιουργία ενιαίου Δικτύου
Σήμανσης
τουριστικών εμπειριών

Κ1.1.3
Κ1.2

Κ1.2.1

Κ1.3

Κ1.3.1

Σαφήνεια και πληρότητα στην
οργάνωση του
εποπτικού υλικού
Δημιουργία Λογότυπου
Διαδρομών
Αισθητική αξία, πρωτοτυπία,
αντιπροσωπευτικότητα και
σχεδιαστική αρτιότητα της
προτεινόμενης λύσης
Ψηφιακή επεξεργασία υλικούΔημιουργία
ψηφιακών
τρισδιάστατων
μοντέλων
Μεθοδολογία ψηφιακής
επεξεργασίας –
μεθοδολογία υλοποίησης 3d
μοντέλων

A∆A: 6∆Λ64653Π4-Τ∆Φ

Κ1.4

Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης
ενημέρωσης και προβολής του
Δικτύου Πολιτιστικών
Διαδρομών

Κ1.4.1

Αισθητική και λειτουργική
ικανότητα

Κ1.5

Εφαρμογή Ψηφιακής Ξενάγησης
σε Android και Ios

Κ.1.5.1

Αισθητική και λειτουργική
ικανότητα

Κ1.6

Σήμανση Αρχαιολογικών χώρων
με τεχνολογία
beacons και Qr codes

7%

120

8,4

8%

115

9,2

3%

100

3

7%

125

8,75

8%

110

8,8
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Κ1.6.1
Κ1.7

Μεθοδολογία υλοποίησης
Ψηφιακή Εκπαιδευτική
εφαρμογή

Κ1.8

Αισθητική και λειτουργική
ικανότητα
Εφαρμογή Επαυξημένης
Πραγματικότητας

Κ1.8.1

Αισθητική και λειτουργική
ικανότητα

Κ1.7.1
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Κ1.9

Δημιουργία Ψηφιακού
Διαδραστικού Χρονολογίου

Κ1.9.1

Αισθητική και λειτουργική
ικανότητα

Κ1.10

Μετάφραση-ΕκπαίδευσηΠιλοτική λειτουργία

Κ1.10.1

Κ.2

Μεθοδολογία υλοποίησης
Υπηρεσίες web marketing και
προώθησης
Οργάνωση εποπτικού υλικού,
αισθητική αξία και σχεδιαστική
αρτιότητα της προτεινόμενης
λύσης
Μεθοδολογία Οργάνωσης,
Διοίκησης και
Υλοποίησης Έργου

Κ2.1

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου
(Φάσεις, Παραδοτέα,
Χρονοδιάγραμμα)

Κ2.2

Μεθοδολογία Διοίκησης και
Υλοποίησης Έργου

Κ1.11

Κ1.11.1

5%

100

5

2%

105

2,1

5%

100

5

10%

110

11

10%
100%

105

10,5
114,25
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Κ1. Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης
Κ1.1. Δημιουργία ενιαίου Δικτύου Σήμανσης τουριστικών εμπειριών
Πολύ καλή και αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης υπερκαλύπτει τους
όρους της προκήρυξης Τα προτεινόμενα δείγματα είναι λειτουργικά και στο πλαίσιο
αυτών που ζητάει το έργο.
Κ1.1.1. Αισθητική αξία και σχεδιαστική ευρηματικότητα της προτεινόμενης λύσης - 140
Επαρκής τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης οι
προσφερόμενη λύση είναι στο πλαίσιο των όσων ζητάει η προκήρυξη.
Κ1.1.2. Κατασκευαστική πληρότητα και ποιότητα υλικών της προτεινόμενης πρότασης
– 110
Κ1.1.3. Σαφήνεια και πληρότητα στην οργάνωση του εποπτικού υλικού- 120
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Αναλυτική τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης η εταιρεία
έχει κατανοήσει ορθά τα ζητούμενα της προκήρυξης.
Κ1.2 Δημιουργία Λογότυπου Διαδρομών
Κ1.2.1. Αισθητική αξία, πρωτοτυπία, αντιπροσωπευτικότητα και σχεδιαστική αρτιότητα
της προτεινόμενης λύσης – 125
Επαρκής τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης τα
προτεινόμενα λογότυπα είναι αισθητικά και λειτουργικά ορθά.
Κ1.3 Ψηφιακή επεξεργασία υλικού- Δημιουργία ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων
Κ1.3.1. Μεθοδολογία ψηφιακής επεξεργασίας – μεθοδολογία υλοποίησης 3d
μοντέλων – 105
Επαρκής τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
Κ1.4 Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ενημέρωσης και προβολής του Δικτύου
Πολιτιστικών Διαδρομών
Κ1.4.1. Αισθητική και λειτουργική ικανότητα – 120
Επαρκής τεκμηρίωση καλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Η προτεινόμενη
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λύση με το λογισμικό wordpress κρίνεται ότι υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές. Επίσης
τα Mock ups που προσφέρονται αισθητικά είναι επαρκή.
Κ1.5 Εφαρμογή Ψηφιακής Ξενάγησης σε Android και Ios
Κ1.5.1. Αισθητική και λειτουργική ικανότητα – 115
Επαρκής τεκμηρίωση υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Τα 12 mock
ups της εφαρμογής που παρουσιάζονται κρίνονται ορθά και στο πλαίσιο της
προκήρυξης.
Κ1.6 Σήμανση Αρχαιολογικών χώρων με τεχνολογία beacons και Qr codes
Κ1.6.1. Μεθοδολογία υλοποίησης – 100
Επαρκής τεκμηρίωση καλύπτει επαρκώς τις προδιαγραφές της προκήρυξης.
Κ1.7 Ψηφιακή Εκπαιδευτική εφαρμογή
Κ1.7.1. Αισθητική και λειτουργική ικανότητα – 125
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης και λειτουργικής ικανότητας της
εφαρμογής υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές της προκήρυξης, το σενάριο είναι πολύ
αναλυτικό και προσφέρει και 9 demo οθόνες της εφαρμογής με πλήρη τεκμηρίωση.
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Κ1.8 Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας
Κ1.8.1 Αισθητική και λειτουργική ικανότητα – 110
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης και λειτουργικής ικανότητας της
εφαρμογής προσφέρει και 7 demo οθόνες της εφαρμογής που υπερκαλύπτουν τις
απαιτήσεις της προκήρυξης.
Κ1.9 Δημιουργία Ψηφιακού Διαδραστικού Χρονολογίου
Κ1.9.1. Αισθητική και λειτουργική ικανότητα – 100
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης καλύπτει τις προδιαγραφές.
Κ1.10 Μετάφραση-Εκπαίδευση-Πιλοτική λειτουργία
Κ1.10.1. Μεθοδολογία υλοποίησης– 105
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης καλύπτει τις προδιαγραφές.
Κ1.11 Υπηρεσίες web marketing και προώθησης
Κ1.11 .1. Οργάνωση εποπτικού υλικού, αισθητική αξία και σχεδιαστική αρτιότητα της
προτεινόμενης λύσης– 100
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης καλύπτει τις προδιαγραφές.
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Κ2. Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου
Κ2.1. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Χρονοδιάγραμμα) – 110
Επαρκής

ανάλυση

της

οργάνωσης

υλοποίησης

έργου

υπερκαλύπτει

τις

προδιαγραφές της προκήρυξης.
Κ2.2. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου – 105
Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης καλύπτει τις προδιαγραφές.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή:
i.

Προχωρά στην καταχώριση της βαθμολογίας κριτηρίων κατά προσφορά στην
ψηφιακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τον προμηθευτή με την επωνυμία
«TETRAGON Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)»
ως Κ1.1=140, Κ1.2=110, Κ1.3=120, Κ2=125, Κ3=105, Κ4=120, Κ5=115, Κ6=100,
Κ7=125, Κ8=110, Κ9=100, Κ10=105, Κ11=100 και Κ2.1= 110, Κ2.2= 105.
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς υπολογίζεται ως Κ1.1(140x
10%) + Κ1.2(110x10%) + Κ1.3 (120x5%) + Κ2 (125x5%) + Κ3(105X5%) +
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Κ4(120x7%) + Κ5 (115x8%) +Κ6(100x3%) + Κ7(125x7%) + Κ8(110x8%) +
Κ9(100x5%) + Κ10(105x2%) + Κ11(100x5%) + Κ2.1(110x10% +Κ2.2(105x10%)
ήτοι Bi=114,25
και
ii.

Κοινοποιεί

το

παρόν

Πρακτικό

μέσω

της

ψηφιακής

πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και των ενεργειών «Επικοινωνίας» -αφού
καταχωριστεί ως εισερχόμενο στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της Αναθέτουσας
Αρχής (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου) στο χειριστή του υπ’ αριθ. 96542
Διαγωνισμού, κ. Νεκτάριο Σαμαρά, προς έγκριση.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής και περί ώρας 14:40 της
25ης Ιανουαρίου 2021, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
ακολουθεί:
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
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