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1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επωνυμία

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
50200

Πόλη

Πολύγυρος

Ταχυδρομικός Κωδικός

ΤΑΧ.ΘΥΡΙΔΑ

63100

1

Χώρα

Κωδικός ΝUTS

5,

Ελλάδα
2

EL527

Τηλέφωνο

2310285163

Φαξ

2310 251892

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

efachagor@culture.gr
3

Βαλεντίνη Χρυσούλα Αδάμου
Αρετή Πεντεδέκα
Ευάγγελος Ψαρράς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.culture.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.4
Οι κύριες δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής είναι η αναψυχή, ο πολιτισμός και η θρησκεία.
Στοιχεία Επικοινωνίας 5
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ6.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή
Πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
1) την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.culture.gov.gr
1
2
3

4

5
6

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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δ)

2) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.diavgeia.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ.
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης7
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Κωδ.
ΣΑ Ε1141.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11410006).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός
πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2950/674/Α3/18-05-2021 του Ειδικού
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5076629 8. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.9

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι παρακάτω εργασίες:
Α. Εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχαιολογικού υλικού, οι οποίες αφορούν:
1. Τεκμηρίωση (ή/και βιβλιογραφική αποδελτίωση) και ψηφιοποίηση αρχαιολογικών ανασκαφικών
ευρημάτων (κινητών και ακινήτων) των γνωστών αποικιών της Χαλκιδικής,
2. Ψηφιοποίηση (σχεδίαση-φωτογράφιση) των ευρημάτων του νεκροταφείου στον Άγιο Ιωάννη Νικήτης,
και επιλεγμένης κεραμικής τοπικών εργαστηρίων διαφόρων αποικιών,
3. Ψηφιοποίηση ψηφιδωτών και αρχιτεκτονικών καταλοίπων αρχαιολογικού χώρου της Ολύνθου,
δημιουργία ψηφιακής μακέτας αρχαιολογικού χώρου Ολύνθου.
Β. Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου, και
συγκεκριμένα:
1. εφαρμογή ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές, ο οποίος θα βασίζεται σε στοιχεία
γεωπληροφορικής και θα αφορά αφενός πυκνοδομημένους σύγχρονους οικισμούς που εδράζονται σε
αρχαίους οικισμούς, από τους οποίους διασώζονται πολύ λίγα ορατά/διατηρημένα κατάλοιπα αλλά
υπάρχουν πολλά στοιχεία προερχόμενα από σωστικές ανασκαφές, αφετέρου οργανωμένους και
επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους (Όλυνθος, Στάγειρα),
2. ψηφιακό διαδραστικό χάρτη αποικιών,
3. ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης (info kiosk) για την αρχαία Όλυνθο, το οποίο θα περιλαμβάνει α)
ψηφιακό χρονολόγιο, β) ψηφιακή διαδραστική κάτοψη της αρχαίας Ολύνθου, γ) έξι (6) βίντεο τρίλεπτης
διάρκειας με θέμα «Η Προϊστορική Όλυνθος», «Η Αρχαϊκή Όλυνθος», «Το Κοινό των Χαλκιδέων», «Η
Κλασική Όλυνθος», «Ιστορίες από πηλό», «Ιστορίες από πέτρα»,
7
8
9

Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ του άρθρου 53
του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)
Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)

Σελίδα 5

A∆AΜ: 22PROC009921345

4. ψηφιακό αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων για την τοπική παραγωγή κεραμικής,
5. ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου,
6. υπηρεσίες ερμηνείας (συγγραφή σεναρίων, επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις).
Γ. Υπηρεσίες :
1. πιλοτικής λειτουργίας,
2. τεχνικής υποστήριξης,
3. εκπαίδευση προσωπικού (ενός (1) τεχνικού του φορέα λειτουργίας (18 ανθρωποώρες) στην
αρχιτεκτονική συστήματος και στη διαχείριση εξοπλισμού και βασικού λογισμικού, τριών (3) υπαλλήλων
του φορέα λειτουργίας στο χειρισμό των νέων εφαρμογών (συνολικά 32 ανθρωποώρες στην ανανέωση
περιεχομένου του διαδικτυακού κόμβου και στη διαχείριση διαδραστικών εφαρμογών),
4. μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα,
5. υπηρεσίες φιλοξενίας σε Data Center,
6. δράσεις δημοσιότητας και προβολής: προβλέπεται η παραγωγή 3000 τμχ έντυπου 2γλωσσου
φυλλαδίου, η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας, η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τα
τοπικά εργαστήρια κεραμικής της Χαλκιδικής, και η έκδοση τόμου πρακτικών του συνεδρίου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών,
72212100-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους, 72200000-7 Υπηρεσίες
προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών, 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και
συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών10.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η ανάθεση της Σύμβασης υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης του έργου και της σχετικής ανάγκης ενιαίου συντονισμού της
υλοποίησης αυτού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων Δεκαοκτώ Χιλιάδων και
Εννιακοσίων Πενήντα ευρώ (418.950,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Η εκτιμώμενη αξία
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% είναι Πεντακόσιες Δεκαεννέα Χιλιάδες και Τετρακόσια Ενενήντα Οκτώ
Ευρώ 519.498,00 € και ο ΦΠΑ 24% είναι Εκατό Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ Ευρώ (100.548,00 €) .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα -12- μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται
σε τέσσερις φάσεις (Φάσεις 3, 4, 5 και 6 του έργου) σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως11:

10
11

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει
Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης
προσαρμογής των εν λόγω όρων.
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-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 324-337,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150),

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»,

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,

-

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα :
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781),

-

της υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»,

-

της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

-

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.,

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «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»,
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-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

-

της υπ’ αριθμ. 2950 / 674 /Α3/ 18-05-2021 (ΑΔΑ: Ω3Χ546ΜΤΛΡ-Θ9Ο) Απόφασης Ένταξης της Πράξης
με τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από
την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και
Αγίου Όρους,

-

της με ΑΔΑΜ 21REQ009425453 έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την ενταγμένη Πράξη:
«Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την
Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» με κωδικό Πράξης (ενάριθμο ΠΔΕ) 2021ΣΕ11410006,

-

του υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/490947/12-10-2021 «Αίτημα ανάρτησης της διαβούλευσης επί του σχεδίου
του τεύχους διακήρυξης (συνοδεία παραρτημάτων) στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «Ψηφιοποίηση
αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» στο πλαίσιο της πράξης «Μετακινήσεις
πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως
τους Ιστορικούς Χρόνους», το οποίο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό κόμβο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς
διαβούλευση με ΑΔΑΜ 21DIAB000020091,

-

την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/5090/05-01-2021 (ΑΔΑ:6ΓΖ34653Π4-ΘΑΥ) απόφασης για τη συγκρότηση
επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης,

-

της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/8347/10-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ω4Χ4653Π4-ΗΔΔ) απόφασης περί εγκρίσεως της
διενέργειας του παρόντος διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού,

-

του υπ. αρίθμ. 6620/16-12-2021 έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με θέμα «Έγκριση Διακήρυξης για το
Υποέργο « Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» Α/Α 2 της
Πράξης 5076629»,

-

των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
-

1.5

της ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών
και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς
Χρόνους» η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2021 με ενάριθμο Κωδικό Πράξης 2021ΣΕ11410006 και
κωδικό ΟΠΣ 5076629.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα
12:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6

Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης12
Προκήρυξη13 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/01/2022
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προσωρινό αριθμό Προκήρυξης στην ΕΕΕΕ:
ENOTICES-ECAS_n002y22u/2022-003826.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 14
Η προκήρυξη15 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 149380
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο16 17 18, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 : Συγκεκριμένα απεστάλη για δημοσίευση στις εφημερίδες ημερησίας κυκλοφορίας
“Τύπος Χαλκιδικής” και “Τύπος Θεσσαλονίκης”, καθώς και στην εβδομαδιαία εφημερίδα περιφερειακής
κυκλοφορίας “Θέμα Χαλκιδικής”.

12
13

14

15
16

17

18

Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ.
άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.
Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4)
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007,
συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12
ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες
του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35)
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.culture.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική ►Ενημέρωση ►Ανακοινώσεις-Διαγωνισμοί ►Διεθνείς
Διαγωνισμοί (http://www.culture.gr/el/information/SitePages/ international_competitions.aspx) στις
13/01/2022.
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους19 .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

19

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης20 είναι τα ακόλουθα:
1.

η με αρ. 13670/13-01-2022 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC009920308 13-01-2022), όπως
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],

3.

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,

4.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

5.

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 21.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα -10- ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

20

21

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
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Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (π.χ. αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό»22) και στο ΚΗΜΔΗΣ 23.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής24 συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. .
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (Αγγλική), χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 25.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα26.
2.1.5 Εγγυήσεις27
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
22

23
24
25
26
27

Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d197d5-0babe74629f4
Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Άρθρο 72 ν. 4412/2016

Σελίδα 12

A∆AΜ: 22PROC009921345
28

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού29. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 30.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα IV της παρούσης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

28
29

30

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018)
Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ.
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ31, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 732 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων33.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης34.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 35
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής36
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 37, ποσού
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (8.379,00 €) 38 .
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας.
31
32
33

34
35
36
37

38

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1,
2, 4, 5, 6 και 7.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα»
κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα,
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
Άρθρο 19 ν. 4412/2016
Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν.
4412/2016).).
Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/03/2023, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 39
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί , ζ) στις περιπτώσεις των
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά
που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού40
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη41 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

39
40
41

Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016
Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
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- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
2.2.3.4. Αποκλείεται 42 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις43:

42

43

Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4).
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ:
ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 44,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας45.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το
σχετικό γεγονός. 46
2.2.3.5

44
45
46

Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 47,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση48.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/201649.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής50
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

47
48
49
50

51

Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ
στην υπόθεση C‑387/19
Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ.
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α.
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια52
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα (υποψηφίου) για τις τρεις
τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές χρήσεις (2018, 2019, 2020) πρέπει να είναι τουλάχιστον
450.000,00 €.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να τουλάχιστον 450.000,00 €.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται
για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα53
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις:
52

53

Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς
να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες
αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.
Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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Α) Να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2016 έως και σήμερα), για φορείς του δημοσίου
ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο με το
προκηρυσσόμενο έργο, με επιτυχία. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο,
από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους
εφαρμοσθεισών τεχνολογιών, μεθοδολογιών και υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής
πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του, με Π/Υ τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του 75%
του Π/Υ του προκηρυσσόμενου έργου προ ΦΠΑ. Δύνανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καλύπτουν τη
συγκεκριμένη απαίτηση με περισσότερα του ενός έργα που έχουν υλοποιήσει, τα οποία όμως αθροίζουν
Π/Υ ίσο ή μεγαλύτερο του 75% του Π/Υ του προκηρυσσόμενου έργου.
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως η εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του προϋπολογισμού,
εντός των προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου. Σημειώνεται ότι η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας
επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος.
Β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας. Να διαθέτουν Ομάδα Έργου με τα εξής κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά:
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου-Συντονιστή, το οποίο να διαθέτει α)
τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση Έργων Πολιτισμού, και β) να έχει συμμετοχή
στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) έργου το οποίο περιλαμβάνει ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του
Πολιτισμού.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου-Υπεύθυνου Ποιότητας, το οποίο
να διαθέτει α) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της
Πληροφορικής (από Τμήματα Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού
ή του εξωτερικού),και β) τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση
πληροφοριακών συστημάτων και έργων πληροφορικής.
- δύο (2) μέλη Ομάδας Έργου Μηχανικούς Λογισμικού ή Προγραμματιστές, τα οποία να διαθέτουν α)
πτυχίο και μεταπτυχιακές σπουδές Τμήματος Πληροφορικής (ή άλλου ισότιμου τμήματος του εσωτερικού
ή του εξωτερικού), και β) τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών
εφαρμογών και εφαρμογών για κινητές συσκευές.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει α) πτυχίο Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών ΑΕΙ (ή άλλου ισότιμου τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και εξειδίκευση στο
επιστημονικό αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας (αποδεικνυόμενη με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
σπουδών από ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού), και β) τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική
εμπειρία σωρευτικά στη φωτογραμμετρία, στη γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς, στην τρισδιάστατη σάρωση (3D scanning) χώρων και αντικειμένων, και στις τεχνολογίες
εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει α) πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ (ή άλλης ισότιμης
σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και μεταπτυχιακές σπουδές στις Γραφικές Τέχνες και στα
Πολυμέσα (σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού), και β) τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική
εμπειρία σωρευτικά στον γραφικό σχεδιασμό, στην οπτική επικοινωνία, στον σχεδιασμό και υλοποίηση
πολυμεσικών, διαδικτυακών και διαδραστικών εφαρμογών, καθώς και εφαρμογών επαυξημένης και
εικονικής πραγματικότητας.
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- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει α) πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας (Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
άλλου ισότιμου τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλασική
Αρχαιολογία (σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού), β) άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας,
και γ) τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία σωρευτικά στην τεκμηρίωση, καταγραφή και
ψηφιοποίηση αρχαιολογικών και πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και στην καταχώρισή τους σε βάσεις
δεδομένων, στη δημιουργία κειμένων για μουσεία, χώρους πολιτισμού ή/και εκθέσεις, στη διαμόρφωση
αφηγηματικών σεναρίων για εκθεσιακούς σκοπούς, στον συντονισμό, διαχείριση και επικοινωνία
ερευνητικών έργων και προγραμμάτων πολιτισμού.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει α) πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας (Πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή
άλλου ισότιμου τμήματος του εσωτερικού ή του εξωτερικού) και μεταπτυχιακές σπουδές στη
Μουσειολογία (σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού), β) άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης
γλώσσας, και β) τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σωρευτικά στην έρευνα, τεκμηρίωση και
ψηφιοποίηση αρχαιολογικού και πολιτιστικού υλικού, στη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων και στην
επιμέλεια μόνιμων και περιοδικών πολιτιστικών εκθέσεων.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στη
γραφιστική επιμέλεια και οπτική επικοινωνία υποδομών και έργων πολιτισμού.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στη
μετάφραση κειμένων σε ποικίλους τομείς και, ιδιαίτερα, στον πολιτισμό ή/και στον τουρισμό.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα
με αντικείμενο τη φωτογράφιση αρχαιολογικών ευρημάτων.
- ένα (1) μέλος Ομάδας Έργου, το οποίο να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο
με αντικείμενο τη γραμμική σχεδιαστική αποτύπωση και ψηφιακή επεξεργασία σχεδίων αρχαιολογικών
αντικειμένων.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας54
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να δηλώσει τα μέσα ποιοτικού ελέγχου των παρεχομένων
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
ή ISO 9001:2008 με πεδία εφαρμογής συναφή με το αντικείμενο της Διακήρυξης όπως π.χ., σχεδιασμός
και παραγωγή οπτικοακουστικών παραγωγών, πολυμεσικών και ψηφιακών εφαρμογών, ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και επεξεργασία δεδομένων και συναφείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο.
Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
54

Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν.
4412/2016)
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εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς55. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 56.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας57. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
55
56
57

Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30%
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016).
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κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 2.2.6 ) 58.
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας59.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες
οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.60.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ61 καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ.
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.62 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ63.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών

58
59
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Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής64.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,65 την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης66 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της
αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης67.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του68.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα69
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
64
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Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),
Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα
χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της
παρούσας
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν70.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του71.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 72
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
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Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
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i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.473 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας74.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
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Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού
Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.75
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,76 εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων
ετών (2018, 2019, 2020) στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση
που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού,
τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου
οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό. Εάν ο
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα που δεν
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί
και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.).
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
τα παρακάτω δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
α) Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε επιτυχώς ο προσφέρων οικονομικός φορέας από το 2016
έως και σήμερα και είναι αντίστοιχα με το υπό ανάθεση Έργο. Ο πίνακας συνοδεύεται από τις σχετικές
βεβαιώσεις που αναφέρονται σε επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και όχι π.χ. μόνο η υπογραφείσα
Σύμβαση.
Ο Πίνακας θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
75
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Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία
περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται
ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδέκτης
είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των
παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος
για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα
συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.
Για το σύνολο των έργων του Πίνακα, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και δείγματα του
γραφιστικού σχεδιασμού τους, δηλαδή ενδεικτικές απεικονίσεις του περιεχομένου των εφαρμογών.
Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο
Υποψήφιος Ανάδοχος.
β) Υπεύθυνη Δήλωση με την καταγραφή των στελεχών της ομάδας έργου σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
α/α

Ονοματεπώνυμο

Ρόλος στην Ομάδα
Έργου

Τίτλοι σπουδών

Εμπειρία

η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω συμπληρωματικά στοιχεία:
1. Βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως η εμπειρία
και οι επαγγελματικές ικανότητες που απαιτούνται στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης. Τα
βιογραφικά σημειώματα των στελεχών πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τη μορφή του
υποδείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙ.
2. Υπεύθυνη δήλωση κάθε ενός από τα μέλη της Ομάδας Έργου αναφορικά με την εγκυρότητα όσων
αναγράφονται στο υποβληθέν βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλοι σπουδών των στελεχών και αποδεικτικά εμπειρίας.
4. Καταστάσεις προσωπικού / συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά
την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.] για τα στελέχη που είναι στο
μόνιμο προσωπικό του υποψηφίου φορέα.
5. Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001:2015 ή ISO 9001:2008 ή ισοδύναμo.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
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ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 77, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ78,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης79, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

77
78
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Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και
ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα
της στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους80 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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

80

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:




2.3

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών81. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης82
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας
10%
6%

1.
1.1.

Γενικές Αρχές & Απαιτήσεις
Κατανόηση Έργου

1.2.

Απόδοση – Προσβασιμότητα – Ευχρηστία

4%

2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1

Λειτουργικές Δυνατότητες Συστημάτων (Λογισμικό - Εφαρμογές)
Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση
Πλατφόρμα τεκμηρίωσης
Δημιουργία Νέου Ιστοτόπου- τεχνολογίες υλοποίησης
Ανάπτυξη εφαρμογών
Προσφερόμενες υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Υπηρεσίες Δράσεων Δημοσιότητας
Μεθοδολογική Προσέγγιση
Μεθοδολογία Υλοποίησης
Χρονοδιάγραμμα
Παραδοτέα
Οργάνωση-Διοίκηση Έργου
Δομή οργανωτικού σχήματος και Οργάνωση / Λειτουργία του έργου

50%
15%
10%
5%
20%
10%
3%
2%
4%
1%
15%
5%
5%
5%
15%
12%

81
82

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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Προϋποθέσεις Διασφάλισης της Βιωσιμότητας του Συστήματος μετά την
λήξη της Σύμβασης

5.2

ΣΥΝΟΛΟ

3%
100%

Επεξήγηση Κριτηρίων:
Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται:
Ομάδα 1 - Γενικές Αρχές & Απαιτήσεις
-

Η συνολική αντίληψη του Αναδόχου όσον αφορά στο αντικείμενο του Έργου, τους σκοπούς και
τους στόχους του, τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τους κινδύνους, καθώς και κυρίως
στους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

-

Αναλυτική παρουσίαση γενικών αρχών σχεδιασμού και τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για
την κάλυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών και λογισμικών.

-

Η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με την προσβασιμότητα και ευχρηστία των
εφαρμογών , η χρήση ανοιχτών προτύπων, διεθνώς καθιερωμένων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα θα
αξιολογηθεί η κάλυψη των απαιτήσεων σχετικά με την κάλυψη απαιτήσεων καθολικής πρόσβασης
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ομάδα 2- Λειτουργικές Δυνατότητες Συστημάτων (Λογισμικό - Εφαρμογές)
Για κάθε προσφερόμενο Λογισμικό, εφαρμογές και Παραγωγές:
-

Η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου

-

Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή του προσφερόμενου λογισμικού και εφαρμογών παραγωγών

-

Επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες
κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου.

Ομάδα 3 – Προσφερόμενες Υπηρεσίες
-

Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής
Λειτουργίας, συμφωνία με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης

-

Αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της Εγγύησης
καλής Λειτουργίας, συμφωνία με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η χρονική διάρκεια της
προσφερόμενης Εγγύησης πέραν της ζητούμενης.

-

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, η εκπαιδευτική διαδικασία και η
διαχείριση αυτής, οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών

-

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και προγραμματισμού των δράσεων Δημοσιότητας, η προσφορά
υπηρεσιών πέραν των ζητούμενων στην παρούσα

Ομάδα 4 – Μεθοδολογική Προσέγγιση
-

Κρίνονται:
o

ο βαθμός επάρκειας και καταλληλόλητας της ανάλυσης και εξειδίκευσης της
προτεινόμενης μεθοδολογίας στις απαιτήσεις του Έργου

o

ο βαθμός επάρκειας, καταλληλόλητας και ρεαλιστικότητας του προτεινόμενου
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χρονοδιαγράμματος των επιμέρους δραστηριοτήτων/ενεργειών εκτέλεσης του Έργου και
των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων
o

ο βαθμός επάρκειας και καταλληλόλητας της ανάλυσης των περιεχομένων κάθε
παραδοτέου, τόσο σε εύρος, όσο και σε βάθος

Ομάδα 5 – Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου
-

2.3.2

Κρίνεται η επάρκεια του προφερόμενου ανθρωποχρόνου σε σχέση με τη φύση των επί μέρους
ρόλων και καθηκόντων και παραδοτέων. Η μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου
όσον αφορά τη διοίκηση, την υλοποίηση και την ποιότητα του Έργου, σε σχέση με τις
ιδιαιτερότητες του τελευταίου.
Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών83

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως αυτά
προσδιορίζονται στους παραπάνω πίνακες.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς84.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς. Πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ
είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

2.4

=

Προσφερθείσα τιμή
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
83
84

Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής85.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.86

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 87
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»,
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
85
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Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
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όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν 88.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 2789 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 90

88
89

90

Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Βλ.σχετικά με την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2 του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας. 2. Η αυθεντικοποίηση που
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".
Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του
ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199992,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο93.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης,
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
91
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Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..».
Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 94 95.
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Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων
υπηρεσιών βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που
τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς.
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Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να είναι δομημένη σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης της παρ. 2.3.1 και θα πρέπει να συνοδεύεται από τους συμπληρωμένους Πίνακες
Συμμόρφωσης (Παράρτημα V) καθώς και από συγκεκριμένες προτάσεις (mock-up) για τον γραφιστικό
σχεδιασμό επιλεγμένων εφαρμογών του κόμβου.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν96.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VΙ της Διακήρυξης .
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 97
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VΙ που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης98.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή99 στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών100
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
δηλώνεται από τους υποψηφίους στο σχετικό πεδίο του εντύπου οικονομικής προσφοράς.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς
φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

96
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Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.
ανθρωποώρες κ.α.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους101.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών102
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,103
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
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Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών104
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης105, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:




Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την Τρίτη 22/02/2022 και ώρα 12:00.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή106.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της 107,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα108.
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
104
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Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21.
Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα
((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η
κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών
εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση 109.

109

Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η
αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς110 η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην
κατωτέρω απόφαση.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης111.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας112.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
110
111
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Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
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προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5114.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.115
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του116.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

114
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Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής117. Κατά της απόφασης
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 118
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές,
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
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Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.119
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.120

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του 121 .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης122 .

119
120
121
122

Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59123.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
123

Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.124
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 125
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά.126 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
124

Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
126
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
125
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής σύμφωνα με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας
(τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό του μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου.
Μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και προκειμένου να επιστραφεί η
εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του άρθρου 3 της παρούσας, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική
Επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού 2% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος της
την ημερομηνία σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος για περίοδο
τουλάχιστον δύο (2) ετών ή σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου (αν ανέφερε μεγαλύτερη διάρκεια),
και καλύπτει την εγγύηση για καλή λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών κλπ. με ευθύνη του
Αναδόχου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.127. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
127

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της128

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) 129. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

128
129
130

Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Πρβλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής131

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον έναν από τους κατωτέρω τρόπους
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών,
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες132 το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής133.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 134, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων135
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016136.

131

132
133
134
135
136

Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού,
κανονιστικών αποφάσεων
Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο
εφαρμογής της
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.
Άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.
Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)137 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος138 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την
κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

137

138

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής 139.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 140
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016141. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
139
140

141

Άρθρο 218 του ν.4412/2016
Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο,
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.
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ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
(Προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης142

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα -12- μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου143. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 144 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

142
143
144

Άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

145

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση146

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
145
146

Άρθρο 219 του ν.4412/2016
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
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εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής147

Δεν προβλέπεται.

147

Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
A.1.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής
και Αγίου Όρους
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους είναι περιφερειακή υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ως έδρα έχει τον
Πολύγυρο και οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της καλύπτουν την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και
τη Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους.
A.1.2 Οργανωτική δομή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων.
β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων.
γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών.
δ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.
ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
α) Tο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, το οποίο χειρίζεται θέματα που
αφορούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται έως τον 4ο αι.
μ. Χ., καθώς και σε μουσεία αναφερόμενα στις αντίστοιχες χρονικά περιόδους, είναι αρμόδιο για:
αα) Την προστασία και τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, τον
προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οποιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, την
εκπόνηση μελετών, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων, για την προστασία, συντήρηση,
αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων, την
προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει και την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που τα
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ββ) Τη μελέτη και αξιολόγηση από αρχαιολογικής πλευράς των τεχνικών έργων επί ή πλησίον
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και
έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός θέματος σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα. Την
προώθηση απαλλοτριώσεων και της καταβολής αποζημιώσεων για τη στέρηση χρήσης ακίνητης
περιουσίας για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συνεργασία με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους
συμβαλλόμενους με σκοπό τη σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων με αυτούς για την έρευνα,
προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
γγ) Την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της
ημεδαπής και των αλλοδαπών αρχαιολογικών σχολών και ινστιτούτων, που είναι εγκατεστημένες στην
Ελλάδα.
δδ) Την εποπτεία Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
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εε) Τη χορήγηση άδειας προσωρινής χρήσης αρχαιολογικών χώρων μνημείων και Μουσείων, κατά την
έννοια του άρθρου 46 ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, εκτός όσων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
στστ) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων φωτογράφησης, κινηματογράφησης αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και Μουσείων από φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ιδιωτών και εν γένει τρίτων.
ζζ) Την εξέταση και έγκριση αιτημάτων χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο
Διαδίκτυο ή με τη εν γένει χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας από φορείς του Δημοσίου,
των ΟΤΑ, ιδιωτών τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείων
Μνημείων.
ηη) Τη διαχείριση των μουσείων και των συλλογών αρμοδιότητος του Τμήματος (και σε συνεργασία με το
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων σε περίπτωση διαχρονικών μουσείων
– συλλογών), την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών μελετών, την έκθεση των αρχαιοτήτων.
Επιπλέον, τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαιοτήτων εντός των μουσείων και των συλλογών, τη χορήγηση
άδειας εξαγωγής μη προστατευομένων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και
την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μονίμων, εκθέσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας.
θθ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων,
προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και σε σχολικούς χώρους, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους
αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
ιι) Την τήρηση αρχείου των ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών, την καταγραφή και
ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων, την κατάρτιση αρχείου
φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και την συγκρότηση – ενημέρωση αρχείου κατόχων αρχαίων
και αρχαιοπωλείων.
ιαια) Τη συμβολή στην πάταξη της αρχαιοκαπηλίας, την τήρηση και ενημέρωση αρχείου λαθρανασκαφών,
κατασχέσεων και κλοπών πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την προεργασία για τη χορήγηση άδειας
χρήσης ανιχνευτών μετάλλου.
ιβιβ) Την αρχαιολογική τεκμηρίωση, μελέτη και δημοσίευση των παλαιών ανασκαφών, την υλοποίηση
ερευνητικών προγραμμάτων, την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης της Εφορείας. Την εν γένει
προώθηση της εκδοτικής δραστηριότητας που αφορά σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κινητά
ευρήματα και συλλογές αρμοδιότητας της Εφορείας. Την ανάδειξη του αρχαιολογικού αποθέματος με
πολυμεσικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου.
ιγιγ) Την εξέταση και προώθηση αιτημάτων μελέτης και δημοσίευσης μη δημοσιευμένου αρχαιολογικού
υλικού και μη δημοσιευμένων μνημείων, προς το Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών
Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών της ΔΙΠΚΑ.
Τη χορήγηση άδειας μελέτης και δημοσίευσης ήδη δημοσιευμένου υλικού και μνημείων, καθώς και την
εξέταση και προώθηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. αιτημάτων μελέτης και δημοσίευσης
αναστηλωτικών επεμβάσεων επί ισταμένων μνημείων.
ιδιδ) Την παραχώρηση προσωρινής χρήσης χώρων Μουσείων όπου δεν εκτίθενται αρχαιότητες, για την
πραγματοποίηση καλλιτεχνικών και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
β) Tο Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων χειρίζεται θέματα που αφορούν
σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και ιστορικούς τόπους, που χρονολογούνται από τον 4ο αι. μ. Χ. έως
το 1830, σε μουσεία αναφερόμενα στις ανάλογες χρονικά περιόδους, καθώς και σε νεώτερα θρησκευτικά
μνημεία από το 1830 και εξής και έχει αρμοδιότητες αντίστοιχες με το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων και Μουσείων.
γ) Το Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών είναι αρμόδιο για:
αα) Τη μέριμνα για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι’ αυτεπιστασίας ή με κάθε άλλη νόμιμη
διαδικασία, μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωση και τοπογράφηση, στερέωση, αποκατάσταση
μνημείων, διαμόρφωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με βάση την απαιτούμενη
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αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους των ανωτέρω Τμημάτων, καθώς και με την
υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών
Έργων.
ββ) Την εκπόνηση μουσειογραφικών μελετών και γενικότερα την τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης
μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες υλοποιούνται από τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και Μουσείων,
σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης,
Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
γγ) Τη συντήρηση, λειτουργία και αναβάθμιση των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και κτηριακών υποδομών της Εφορείας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων.
δδ) Την εποπτεία σε συνεργασία με τα παραπάνω αναφερόμενα συναρμόδια Τμήματα των υπαγομένων
σε Εφορείες Αρχαιοτήτων Επιστημονικών Επιτροπών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων.
εε) Την τεχνική τεκμηρίωση και την έρευνα στατικών, αρχιτεκτονικών και γενικότερα τεχνικών ζητημάτων
των μνημείων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της.
δ) Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης είναι αρμόδιο για:
αα) Τη συντήρηση των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων και την εκπόνηση των σχετικών μελετών συντήρησης
και αισθητικής αποκατάστασης τους.
ββ) Την υποστήριξη μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, τη συντήρηση, αποκατάσταση και αισθητική
παρουσίαση των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών.
γγ) Την εκπόνηση και αξιολόγηση μελετών συντήρησης και προστασίας αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, την
επίβλεψη εφαρμογής τους.
δδ) Την τήρηση αρχείου έργων και μελετών συντήρησης, επιστημονικών εργασιών και εργασιών
τεκμηρίωσης.
εε) Τη φροντίδα για τη διατήρηση και βιωσιμότητα των μνημείων.
ε) Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:
αα) Τη διοικητική, οικονομική, γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Εφορείας.
ββ) Τη μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού
της Εφορείας.
γγ) Τα θέματα διαχείρισης του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
δδ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως συμβάσεων, προμηθειών έργων, μελετών, αγαθών και υπηρεσιών τόσο
χωρικά, όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.
A.1.3 Υφιστάμενη Κατάσταση-υποδομές
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους διαθέτει κεντρικό υπολογιστή server και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικής επεξεργαστικής ισχύος ανάλογα με τον σκοπό που καλούνται να
εξυπηρετήσουν. Τα υπολογιστικά συστήματα της Υπηρεσίας διευκολύνουν τόσο το διοικητικό έργο όσο
και τις δράσεις προστασίας, προβολής και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος αρμοδιότητάς της.
Παράλληλα, η Εφορεία διαθέτει τοπογραφικό εξοπλισμό, plotter και scanner σχεδίων μεγάλων
διαστάσεων. Επιπλέον, για την φωτογραφική τεκμηρίωση των μνημείων διατίθενται διάφοροι τύποι
φωτογραφικών μηχανών, καμερών, καθώς και ένα drone. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων όπως και οι υπόλοιπες
Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν ενταχθεί στο εικονικό δίκτυο «Σύζευξις»
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας. Τέλος, η Υπηρεσία έχει προμηθευτεί το
σύστημα διαχείρισης μουσειακών συλλογών TMS (πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων).
A.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από πολύ νωρίς η χερσόνησος της Χαλκιδικής αποτέλεσε σημαντική επιλογή εγκατάστασης νέων
πληθυσμών. Ήδη από το τέλος της 2ης χιλιετίας (12ος-11ος αι. π.Χ.), περίοδο κατά την οποία
διαπιστώνεται εκτεταμένη μετακίνηση πληθυσμών και γενική αναστάτωση και στην οποία τοποθετείται
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χρονικά ο Α΄ αποικισμός. Ο Θουκυδίδης αναφέρει την ίδρυση της Σκιώνης από τους Πελληνείς της Αχαΐας,
κατά την επιστροφή τους από την Τροία. Αρχαιολογικά ευρήματα σε θέσεις όπου στους επόμενους αιώνες
ιδρύθηκαν ευβοϊκές αποικίες, όπως η Τορώνη, η Μένδη και το Ποσείδι, αναδεικνύουν ως πολύ πιθανή την
πρώτη εγκατάσταση πληθυσμών από την Εύβοια ήδη από την εποχή του Α΄ αποικισμού.
Ο Β΄ αποικισμός, κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ., συνδέεται με έξαρση των φαινομένων αποικισμού, στο
πλαίσιο και της αναδιάρθρωσης των εμπορικών σχέσεων και των θαλάσσιων δρόμων στο Αιγαίο και τη
Μαύρη Θάλασσα. Η ίδρυση νέων πόλεων και η μετακίνηση πληθυσμών αφορούσε κυρίως, αλλά όχι μόνο,
τα παράλια της Χαλκιδικής. Ευβοείς από τη Χαλκίδα και την Ερέτρια ιδρύουν από τα μέσα του 8ου έως το
τέλος του 7ου αι. π.Χ. τις πόλεις: Άφυτις, Μένδη, Σκιώνη, Δίκαια, Σάνη Παλλήνης, Αιγαί ή Αιγή, Θέραμβος,
Σίγγος, Σάρτη, Γαληψός, Άρναι, Άσσα, Πίλωρος, Στώλος, Μηκύβερνα, Σερμύλη, Τορώνη. Στα μέσα του 7ου
αι. π.Χ. η Άνδρος ιδρύει τις πόλεις: Στάγειρα, Άκανθο, Σάνη (της Ακτής), ενώ στο τέλος του 7ου αι. η
Κόρινθος ιδρύει την Ποτίδαια.
Εκτός από τους αποίκους από το νότο, οι Βοττιαίοι, ελληνικό φύλο που είχε αρχική κοιτίδα τη Βοττιαία
(την πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ Λουδία, Αξιού, και Αλιάκμονα), διωγμένοι στις αρχές του
7ου αι. π.Χ. από τον βασιλιά της Μακεδονίας Περδίκκα Α΄, ιδρύουν νέες πόλεις όπως η Όλυνθος, η
Πλεύμη και η Σπάρτωλος. Η περίπτωση της Ολύνθου χρήζει ιδιαίτερης μνείας, καθώς μετά την
καταστροφή της από τους Πέρσες το 479 π.Χ., περιήλθε στους Χαλκιδείς, πληθυσμοί των οποίων
μετακινήθηκαν σε μία ακόμη πόλη της Χαλκιδικής, έναν αιώνα μετά την έξαρση του φαινομένου κατά τον
Β΄ αποικισμό.
Η αδιάκοπη κατοίκηση στις περιοχές αυτές και η συνεχής σύγχρονη οικοδομική δραστηριότητα, ιδίως στις
παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, έχει αποδώσει πλούσια αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία
περιλαμβάνουν πόλεις ανεσκαμμένες σε μεγάλη έκταση (οι οποίες αποτελούν οργανωμένους
επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους π.χ. Όλυνθος, Στάγειρα), ή αφορούν εκτεταμένα νεκροταφεία
(συνδεόμενα με πόλη, ανεσκαμμένη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, π.χ. Μένδη, Άκανθος, ή μη
ανεσκαμμένη, π.χ. Άγιος Ιωάννης Νικήτης / Γαληψός) ή αποσπασματικά ευρήματα στο πλαίσιο σωστικών
ανασκαφών οικοπέδων (π.χ. Δίκαια, η οποία χωροθετείται στη σύγχρονη Ν. Καλλικράτεια, ή η Ποτίδαια).
Τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν εξαντλούνται στην ανεύρεση αρχιτεκτονικών καταλοίπων, εξίσου - αν όχι
περισσότερο - σημαντικά είναι και τα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού που έχουν έρθει στο φως, η
πολύπλευρη μελέτη και ταξινόμηση του οποίου συμβάλλει στο χαρακτηρισμό της τοπικής παραγωγής των
αποικιών και το βαθμό και το είδος εξάρτησης που είχαν από τις μητροπόλεις. Η δημιουργία τοπικών
παραδόσεων στην παραγωγή αντικειμένων κάθε είδους και η ανάπτυξη τοπικών εργαστηρίων με
χαρακτηριστικά διακριτά από τα αντίστοιχα των μητροπόλεων συνιστά μείζον ζήτημα στη σύγχρονη
αρχαιολογική έρευνα. Στην περίπτωση της Χαλκιδικής, η αναγνώριση των τοπικών εργαστηρίων κεραμικής
και ο χαρακτηρισμός της τοπικά παραγόμενης κεραμικής αποτελεί θέμα μεγάλης επιστημονικής
συζήτησης. Αν και η ανάπτυξη διεπιστημονικών μεθοδολογιών και η εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών των
θετικών επιστημών κατά την τελευταία εικοσαετία έχει δώσει τη δυνατότητα ασφαλούς χαρακτηρισμού
της προέλευσης αλλά και πολυεπίπεδης εξέτασης της τεχνολογίας κατασκευής των κεραμικών αγγείων,
εντούτοις ελάχιστες τέτοιες διεπιστημονικές μελέτες έχουν γίνει στα κεραμικά σύνολα των ανεσκαμμένων
αποικιών (π.χ. Τορώνη).
Ο συσχετισμός των ανασκαφικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα ιστάμενα μνημεία και τα σωζόμενα
ερείπια στους αρχαιολογικούς χώρους θα προσφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υλοποίηση του
προγράμματος με στόχο την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος της Χαλκιδικής, μέσω εύχρηστων
ψηφιακών εφαρμογών που θα απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους εξειδικευμένους
επιστήμονες. Βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών και η
προσέλκυση ευρύτερων ηλικιακών ομάδων χρησιμοποιώντας νέες προηγμένες τεχνολογίες. Οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να αναδείξουν όχι μόνο τις σωζόμενες αρχαιότητες αλλά και απρόσιτες, πλέον,
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όψεις των αρχαίων πόλεων, ενώ καθιστούν τα πολιτιστικά αγαθά ελκυστικότερα αναδεικνύοντας δύο
διαφορετικές διαστάσεις του πολιτισμού: την ιστορική-βιωµατική και την επιστηµονική-αρχαιολογική.
Το έργο χωρίζεται σε δύο υποέργα, εκ των οποίων το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της
αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Το Υποέργο 1 διακρίνεται σε δύο
φάσεις (Φάση 1 και 2) και έχει τρία παραδοτέα (Π1.1, Π1.2, Π1.3).
Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, διακρίνεται σε 4 Φάσεις
(Φάσεις 3-6) με δεκαεπτά Παραδοτέα (Π2.1-2.17) και θα περιλαμβάνει την Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού
υλικού, την Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών, Υπηρεσίες Ερμηνείας και Δράσεις δημοσιότητας και
προβολής, όπως συνοπτικά αναφέρονται εδώ και περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα με τίτλο
«Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου»:
1.

Εργασίες ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης αρχαιολογικού υλικού
1.1. Τεκμηρίωση (ή/και βιβλιογραφική αποδελτίωση) και ψηφιοποίηση αρχαιολογικών ανασκαφικών
ευρημάτων των γνωστών αποικιών της Χαλκιδικής
1.2. Ψηφιοποίηση (γραμμική σχεδιαστική αποτύπωση -φωτογράφιση-τριασδιάστατη σάρωση)
ευρημάτων του νεκροταφείου στον Άγιο Ιωάννη Νικήτης και επιλεγμένης κεραμικής τοπικών
εργαστηρίων διαφόρων αποικιών.
1.3. Ψηφιοποίηση ψηφιδωτών και αρχιτεκτονικών καταλοίπων αρχαιολογικού χώρου Ολύνθου,
δημιουργία ψηφιακής μακέτας / διαδραστικού τρισδιάστατου μοντέλου αρχαιολογικού χώρου
Ολύνθου.

2.

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου
2.1. Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές iOS και Android ή άλλο
ισοδύναμο, με ενσωματωμένη εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας AR. Η εφαρμογή του
ψηφιακού ξεναγού στις 24 αρχαίες αποικίες της Χαλκιδικής θα βασίζεται σε στοιχεία
γεωπληροφορικής (θέση χρήστη εντός περιοχής αρχαίας αποικίας και επιλεγμένων
χώρων/ευρημάτων εντός αυτής).
2.2. Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού χάρτη αποικιών.
2.3. Ανάπτυξη ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης (info kiosk) για την αρχαία Όλυνθο. Το info kiosk θα
περιέχει τις κάτωθι ψηφιακές εφαρμογές (2.3.1-2.3.3):
2.3.1. ψηφιακό χρονολόγιο
2.3.2. ψηφιακή διαδραστική κάτοψη της αρχαίας Ολύνθου
2.3.3. παραγωγές έξι βίντεο:
2.3.3.1.

Η Προϊστορική Όλυνθος

2.3.3.2.

Η Αρχαϊκή Όλυνθος

2.3.3.3.

Το Κοινό των Χαλκιδέων

2.3.3.4.

Η Κλασική Όλυνθος

2.3.3.5.

Ιστορίες από πηλό

2.3.3.6.

Ιστορίες από πέτρα

2.4. Ψηφιακό αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων για την τοπική παραγωγή κεραμικής.
2.5. Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου: ο διαδικτυακός κόμβος θα αποτελεί μια σύγχρονη πύλη
παρουσίασης και προβολής τόσο του περιεχομένου και των εφαρμογών που θα παραχθούν στο
έργο, όσο και γενικότερα του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της περιοχής.
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3.

Υπηρεσίες ερμηνείας (συγγραφή σεναρίων, σύνταξη-επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις). Αφορά την
συγγραφή σεναρίων για τις προτεινόμενες παραγωγές, τη σύνταξη-επιμέλεια των κειμένων, τις
μεταφράσεις, κ.λ.π., σε συνεργασία με, και με τελικό έλεγχο από, την ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους.

4.

Δράσεις δημοσιότητας και προβολής. Θα διοργανωθούν α) μια ενημερωτική ημερίδα, και β) ένα
επιστημονικό συνέδριο με θέμα τα τοπικά εργαστήρια κεραμικής της Χαλκιδικής. Θα γίνει παραγωγή
έντυπου ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση του έργου, και έκδοση τόμου πρακτικών του
διοργανωθέντος επιστημονικού συνεδρίου.

Για όλες τις παραπάνω εφαρμογές θα συγγραφεί το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό και θα αξιοποιηθεί
εκτενές εποπτικό και πολυμεσικό υλικό τόσο από το αρχείο της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους όσο και
από την παραγωγή νέου υλικού αρχαιολογικού περιεχομένου (π.χ. φωτογραφίσεις, βιντεολήψεις, λήψεις
βίντεο και εικόνας από αέρος, δισδιάστατες ή/και τρισδιάστατες σαρώσεις).
Οι δράσεις της προτεινόμενης πράξης έχουν ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και
παράδοσης με επίκεντρο πάντα την Ιστορία της Ελλάδας και την προβολή τους στη διεθνή κοινότητα. Ο
παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται: α) με την ανάδειξη του φυσικού – πολιτιστικού πλούτου της Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με τη δημιουργία ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων, η οποία
επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρουσίασή του στο διαδίκτυο, και β) με την ένταξη του φορέα στη νέα
ψηφιακή εποχή μέσω των νέων ψηφιακών εφαρμογών – παραγωγών, οι οποίες ενισχύουν την εμπειρία
του επισκέπτη μέσα από τη χρήση του διαδικτύου και των πολυμέσων.
Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα στην επισκεψιμότητα της περιοχής, στην
έρευνα και στην εκπαίδευση. Η ψηφιοποίηση, επεξεργασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
καθώς και η δημιουργία υπηρεσιών, όπως είναι ο ψηφιακός ξεναγός και ο ιστότοπος προσδίδουν
προστιθέμενη αξία στην περιοχή και συμβάλλουν στην Κοινωνία της γνώσης.
A.3 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Το σχέδιο της παρούσας διακήρυξης (συνοδεία παραρτημάτων) τέθηκε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση,
σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/490947/12-10-202 έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση σε διαδικασία
ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης (συνοδεία Παραρτημάτων) που αφορά
στην ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 2 «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών» της πράξης με τίτλο «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση
της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους», το οποίο αναρτήθηκε στον
διαδικτυακό κόμβο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προς διαβούλευση με ΑΔΑΜ 21DIAB000020091. Δεν κατατέθηκαν
σχόλια στη διαδικασία διαβούλευσης.
Α.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα παρακάτω έγγραφα αποτελούν στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης:
- Η Απόφαση ένταξης της Πράξης «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση
της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» με Κωδικό ΟΠΣ 5076629 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020) υπ. αριθμ.
2950/674/Α3/18-05-2021 (ΑΔΑ:Ω3Χ546ΜΤΛΡ-Θ90)
-Η με ΑΔΑΜ 21REQ009425453 έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ενταγμένη Πράξη: «Μετακινήσεις
πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους
Ιστορικούς Χρόνους» με κωδικό Πράξης (ενάριθμο ΠΔΕ) 2021ΣΕ11410006.
-Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/5090/05-01-2021 (ΑΔΑ:6ΓΖ34653Π4-ΘΑΥ) απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπών
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης,
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-Η υπ’ αριθμ. 8347/10-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ω4Χ4653Π4-ΗΔΔ) απόφαση περί εγκρίσεως της διενέργειας του
παρόντος διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού,
-Το υπ. αρίθμ. 6620/16-2-2021 έγγραφο της Ειδικής
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ».

Υπηρεσίας

Διαχείρισης

του

Ε.Π.

Α.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ Η ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες της σύμβασης (Εργασίες
ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης αρχαιολογικού υλικού, Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με
χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου, Υπηρεσίες ερμηνείας και Δράσεις
δημοσιότητας και προβολής) αποτελούν ένα και ενιαίο υποέργο και είναι απόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ
τους. Προτείνεται η ενιαία εκτέλεσή τους από έναν οικονομικό φορέα – ανάδοχο, αφού οι προβλεπόμενες
υπηρεσίες προϋποθέτουν την ύπαρξη ενιαίας αντίληψης και κατανόησης των υφιστάμενων απαιτήσεων
και την υιοθέτηση ενιαίας μεθοδολογίας υλοποίησης. Ενδεχόμενη υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα
θα επέφερε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα, την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και την δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις ανάγκες που ενδέχεται να
παρουσιαστούν στη διάρκεια υλοποίησης. Συνεπώς η Αναθέτουσα Αρχή δεν προβλέπει την υποδιαίρεση
της σύμβασης σε τμήματα.
Α.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών, η ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και ταξινόμηση αρχαιολογικού υλικού, αρχιτεκτονικών καταλοίπων, αρχαιολογικών
χώρων, σχεδίων, φωτογραφιών και άλλων τεκμηρίων της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Στο Έργο
συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία των
προτεινόμενων εφαρμογών – παραγωγών. Συνοπτικά ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τα εξής:






















Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών
Εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης αρχαιολογικού υλικού
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου
Ψηφιακό αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων για την τοπική παραγωγή κεραμικής
Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου
Υπηρεσίες ερμηνείας (συγγραφή σεναρίων, σύνταξη-επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις)
Δράσεις δημοσιότητας και προβολής
Μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα
Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Εκπαίδευση προσωπικού.

Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Σύμφωνα με:
 Την υπ. αριθμ. 3621ΕΞ2021/09-02-2021 ΑΔΑ:9ΦΔΖ46ΜΤΛΠ-ΣΡΨ «Προέγκριση Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με τίτλο
«Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την
Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
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Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/36977/29-01-2021 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖ4653Π4-8Χ1) Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης του
ΥΠΠΟΑ με τίτλο «Μετακινήσεις Πληθυσμών και Υλικός Πολιτισμός: Ψηφιακή Αποτύπωση της
Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους», με φορέα υλοποίησης την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους,

 Το υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/115325/22-03-2021 έγγραφο με θέμα «Προδιαγραφές υλοποίησης ψηφιακών
έργων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς»,

 Ως κεντρικά συστήματα διαχείρισης όλων των εφαρμογών που απαιτούνται για την υλοποίηση του
έργου, ορίζονται τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
(«Κινητά Μνημεία», «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», «Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και
Αναστηλώσεων»), στα οποία έχουν καθιερωθεί πρότυπα καταγραφής, ψηφιοποίησης και
τεκμηρίωσης. Όλες οι ψηφιοποιήσεις και οι καταγραφές θα πραγματοποιούνται εφεξής στα ανωτέρω
συστήματα, τα οποία αποτελούν συστατικά στοιχεία του προβλεπόμενου από το άρθρο 4 του ν.
3028/2002 Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση του έργου είναι
αναγκαία η δημιουργία βάσης δεδομένων, αυτή θα λειτουργεί ως ενδιάμεσο σύστημα, το οποίο θα
αντλεί τα απαραίτητα δεδομένα από τα ανωτέρω συστήματα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων,
εξυπηρετώντας τις επιμέρους εφαρμογές που θα διατίθενται προς χρήση από το κοινό (εφαρμογές
ξενάγησης, περιήγησης, εκπαιδευτικές εφαρμογές κ.λπ.).

 Απαιτείται η εφαρμογή των προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο (Οκτώβριος 2020
)οδηγό που συνέταξε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης “Καλές Πρακτικές και Προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας και ποιότητας για τη διαδικτυακή διάθεση ψηφιακού πολιτιστικού
περιεχομένου”. Πρόκειται για ένα σύνολο καλών πρακτικών και προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,
διάθεσης και ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που
μεγιστοποιούν την ευρεσιμότητα και την επανάχρησή του και επιτρέπουν την προτυποποιημένη
διάθεσή του στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr του ΕΚΤ και σε
άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, καθώς και σε τρίτα
συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά με δημιουργικό
τρόπο. Ένας δεύτερος, συνοπτικός, οδηγός (Οκτώβριος 2020) “Βασικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών
Πόρων” απευθύνεται σε φορείς περιεχομένου - αλλά και στους αναδόχους που τους υποστηρίζουν και περιλαμβάνει συνοπτικά όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για τα
συστήματα διάθεσης περιεχομένου τους, τα προς διάθεση μεταδεδομένα και ψηφιακά αρχεία, αλλά
και τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων, που καθιστούν
δυνατή την ένταξη των συλλογών τους στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου
SearchCulture.gr και στην Europeana (http://www.ekt.gr/el/publications/5).
 Απαιτείται να διασφαλίζεται ανεξαιρέτως η πλήρης διαλειτουργικότητα με τα Πληροφοριακά
Συστήματα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων («Κινητά Μνημεία», «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»,
«Ιστορικό Αρχείο Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων»). Να υλοποιηθεί με ασφαλή τρόπο, μέσω των APIs
η αυτόματη μετάπτωση του συνόλου των δεδομένων και πληροφοριών που θα ψηφιοποιηθούν
(κινητά μνημεία, ακίνητα μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ζώνες προστασίας), τόσο
κατά την υλοποίηση της Πράξης (με κάλυψη της μετάπτωσης των δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται,
από τον προϋπολογισμό των έργων) όσο και μετά την ολοκλήρωση αυτής, με κάθε πρόσθετη δράση
ψηφιοποίησης από τον φορέα υλοποίησης της Πράξης, στα Πληροφοριακά Συστήματα του Εθνικού
Αρχείου Μνημείων («Κινητά Μνημεία», «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», «Ιστορικό Αρχείο
Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων»), ώστε να επιτευχθεί ο διαρκής εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου
Μνημείων.
 Απαιτείται να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.9.2020) “Ψηφιακή
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις” και ιδίως οι προβλέψεις των άρθρων 6 (εναρμόνιση των νέων
ψηφιακών έργων με τις αρχές της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού), 84 (υποχρέωση
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διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα), 87 (εγκατάσταση όλων των πληροφοριακών
συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud), 88 (προμήθειες εξοπλισμού).

 Κατά την τεκμηρίωση αρχειακού φωτογραφικού υλικού απαιτείται να ακολουθούνται τα πρότυπα
καταγραφής και τεκμηρίωσης της βάσης δεδομένων του «Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και
Αναστηλώσεων» και να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την ορθή συμπλήρωση των σχετικών
μεταδεδομένων.
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται:

 σε σχεδιασμό “digital by default”, με την εφαρμογή των αρχών «Προστασία των Δεδομένων από το
Σχεδιασμό και εξ Oρισμού» («Privacy by Design and by Default») του Κανονισμού 679/2016 (GDPR)
καθώς και συμμόρφωση με το Ν. 4624/2019,

 σε υιοθέτηση modular αρχιτεκτονικής, ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση μελλοντικών οριζόντιων
δράσεων υπουργείων,

 σε σχεδιασμό που θα παρέχει εγγενώς την απαραίτητη ευελιξία και θα επιτρέπει την
παραμετροποίηση του συστήματος για την προσθήκη νέων διαδικασιών από τους χρήστες του, χωρίς
την παρέμβαση του αναδόχου,

 το σύνολο του πηγαίου κώδικα που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια των υπηρεσιών υλοποίησης
λογισμικού, να αποτελεί παραδοτέο του έργου, να συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση και να
διατίθεται με άδεια που θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση του από τον φορέα, όπως ορίζεται στο
άρθρο 88 του Ν. 4727/2020,

 στην τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς
Τόπους του Δημόσιου Τομέα) καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας
(Communication CCOM (2017) 134), στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
«Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-042012),

 να λάβει υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 αναφορικά με α) την διατομεακή και τη μεταξύ
μητρώων διαλειτουργικότητα, β) τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)
για τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,

 να διασφαλίσει την προσβασιμότητα σε ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές σε άτομα
με αναπηρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Η’ “Ψηφιακή Προσβασιμότητα” του Ν.
4727/2020,

 σε ότι αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο που πιθανόν παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης να ακολουθεί
την αρχή της ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των δημοσίων δεδομένων ως ανοικτών
δεδομένων εφαρμόζοντας τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι’ “Ανοικτά δεδομένα και περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημοσίου τομέα” του Ν. 4727/2020,

 σε υιοθέτηση/ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής για τη λήψη και διαχείριση των αντιγράφων
ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει τη
δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το πλήρες εύρος χρόνου που καθορίζει
η σχετική νομοθεσία,
 σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1027/2019 (ΦΕΚ 3739/Β’/08-10-2019) απόφαση με θέμα «Θέματα
εφαρμογής και διαδικασιών του Ν. 4577/2018 (Α’ 199)»,

 εντός του προϋπολογισμού του έργου και στο πλαίσιο της δημοπράτησης αυτού να παρέχει κατ’
ελάχιστον δύο (2) έτη εγγύησης καλής λειτουργίας που θα περιλαμβάνουν υπηρεσίες βελτίωσης των
εφαρμογών, επιδιόρθωση λαθών κλπ,

 να λάβει υπόψη την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE για χρήση, διάθεση και περαιτέρω αξιοποίηση των
γεωχωρικών δεδομένων (Ν. 3882/2010, ΦΕΚ 166 Α’)που θα παραχθούν.
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Σε ό, τι αφορά τις φωτογραφήσεις:
Οι φωτογραφήσεις απαιτείται να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, με σκοπό τη δημιουργία
μακροπρόθεσμα αποθετηρίου απεικονίσεων υψηλής ποιότητας. Ειδικότερα:
1. Ο φωτογράφος να είναι εξειδικευμένος στην αρχαιολογική φωτογραφία. Για την επιλογή
του, να λαμβάνεται υπόψη δείγμα δημοσιευμένης εργασίας.
2. Να παράγονται φωτογραφίες σε RAW αρχεία, δίχως επεξεργασία και πλασματική
μεγέθυνση.
3. Να παραδίδονται, επίσης, τελικά αρχεία TIF και JPEG.
4. Η μεγάλη διάσταση των εικόνων να είναι τουλάχιστον 5000 pixel.
5. Συνολικά, για ολόκληρη τη διαδικασία ψηφιοποίησης ως ελάχιστες προδιαγραφές ορίζονται οι
προβλέψεις του εγχειριδίου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με τίτλο «Προδιαγραφές
Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων» (https://www.ekt.gr/el/publications/5)
Ως προς τη δημιουργία τρισδιάστατων απεικονίσεων απαιτείται:
Να ακολουθούνται οι πρόσφατες (Αύγουστος 2020) οδηγίες και κατευθύνσεις του Expert Group on Digital
Cultural Heritage (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/basic-principles-and-tips-3d-digitisationcultural-heritage)
οι οδηγίες της ειδικής ομάδας της Europeana (2019)
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3
op3qw9_yAhXI5KQKHaGXClEQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fprobeta.europeana.eu%2Ffiles%2FEuropeana_Professional%2FEuropeana_Network%2FEuropeana_Network_
Task_Forces%2FFinal_reports%2F3D-TF-final%2520report.pdf&usg=AOvVaw31P-nNltnuE0587wnmI1Fa
Σε ότι αφορά τη δημιουργία του διαδικτυακού κόμβου θα πρέπει:
i. να αναπτυχθεί σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά με δυνατότητα για επέκταση και σε
περισσότερες γλώσσες στο μέλλον,
ii. το user interface να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του responsive design ώστε το portal να
προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαστάσεις και να εμφανίζεται σωστά σε όλες τις αναλύσεις και
συσκευές,
iii. να διαθέτει εύχρηστο - user friendly περιβάλλον περιήγησης για τον επισκέπτη,
iv. τόσο στην πύλη όσο και στις εφαρμογές που θα φιλοξενούνται σε αυτήν να υπάρχει πρόβλεψη
πρόσβασης από ΑΜΕΑ σύμφωνα με την παράγραφο «Προσβασιμότητα χρηστών ΑμΕΑ» της
παρούσης,
v. να υποστηρίζει όλα τα είδη περιεχομένου που επιθυμεί να προβάλει η ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους στο ευρύ κοινό, αρχεία κειμένων, βίντεο, ήχου και εικόνας,
vi. κατά την κατασκευή, η επιλογή των επεκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν, να έχει ως
προτεραιότητα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του κόμβου,
vii. να υποστηρίζει την έκδοση στατιστικών στοιχείων,
viii. προτείνεται η ανάπτυξη του κόμβου να γίνει με την εφαρμογή των βασικών αρχών του SEO
(Search Engine Optimization) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εμφάνισή
του κατά την αναζήτηση συναφών με το περιεχόμενο όρων σε υψηλές θέσεις στις διαδεδομένες
μηχανές αναζήτησης (Google κ.α.),
ix. να διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης περιεχομένου.
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Για την προμήθεια του infokiosk να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
i. Κέλυφος αντιβανδαλιστικής κατασκευής, με υλικό που να εξασφαλίζει την απαραίτητη αντοχή για
την περίπτωση βανδαλισμών
ii. Καταλληλότητα για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες
iii. Οθόνη τεχνολογίας αφής, LCD 19 ‘’,τύπου Full HD ή καλύτερη, 10 touchpoints
iv. Ταχύτητα επεξεργαστή : τουλάχιστον 3,50 GHz
v. Προσφερόμενη μνήμη : τουλάχιστον 4GB Τύπος Μνήμης :DDR4
vi. Σκληρός Δίσκος : τουλάχιστον 120GB (SSD)
vii. Λειτουργικό: Microsoft Windows 10, 64 bit ή νεότερο με δυνατότητα επιλογής γλώσσας
εγκατάστασης (ελληνικά-αγγλικά)
viii. Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον από μία θύρα εισόδου – εξόδου από τις παρακάτω: USB, HDMI, Wi-Fi,
Ethernet
ix. να διαθέτει, εάν χρειάζεται ανάλογα με την προβολή του περιεχομένου, κατάλληλη σύνδεση
internet έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα υπηρεσιών προβολής,
Σε ότι αφορά τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που ο ανάδοχος καλείται να αναπτύξει για
λογαριασμό του Φορέα στην υπηρεσία των πολιτών, προτείνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, τα οποία
είναι θεμιτό να τηρούνται «οριζόντια»:
Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως ελάχιστες προδιαγραφές τίθενται οι εξής:
 Να διατίθεται ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ questions)

 Να διατίθεται βίντεο επίδειξης χρήσης της υπηρεσίας (demo)
 Να διατίθεται λειτουργικότητα live support

 Να προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα με στοιχεία επικοινωνίας
 Να διατίθεται μηχανισμός αποστολής σχολίων και παραπόνων

 Αν διατίθεται φόρουμ συζήτησης ή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρεται
 Να διατίθεται μηχανισμός μέτρησης της ικανοποίησης από τη χρήση της Υπηρεσίας
Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής Ηλ. Υπηρεσιών:
 Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας
 Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας

 Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης

 Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων

 Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και σχετικές με
την επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες
 Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν

 Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων του προσωπικού
χαρακτήρα, καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας
 Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
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 Να παρέχεται μηχανισμός καταγραφής/παρακολούθησης των φορέων/μητρώων στους οποίους
παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη,
Περαιτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται:

 Σε συμμόρφωση με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιστολή της τ. Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την οποία
δύναται να λάβει αφενός τη σύμφωνη γνώμη από τον αρμόδιο φορέα, όπου απαιτείται, ανάλογα με
το φυσικό αντικείμενο της δράσης πριν την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργου σε
συμμόρφωση με το άρθρο 87 του ν. 4727/2020,
 να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των υλοποιούμενων εφαρμογών με αντίστοιχα συστήματα
του ΥΠΠΟΑ που ήδη είναι σε λειτουργία,
 να προβλέψει κατάλληλο σύστημα για τη διαχείριση των ψηφιακών τεκμηρίων, τόσο αυτών που θα
παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, όσο και αυτών που υπάρχουν ήδη ή θα παραχθούν μελλοντικά,
 Απαιτείται το παραγόμενο ψηφιακό περιεχόμενο όσο και τα συστήματα απόθεσης, οργάνωσης και
διάθεσής του να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, ποιότητας,
τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Αναφορικά με απαιτήσεις ασφάλειας (σε επίπεδο εξοπλισμού, λογισμικού, σχεδίασης κλπ.) σχετικά με
νομικά ζητήματα και ζητήματα προστασίας/συντήρησης του συστήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εξασφαλίσει την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων, την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εντοπίζοντας και υλοποιώντας τα τεχνικά
μέτρα και τις οργανωτικές/διοικητικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του
πληροφοριακού συστήματος, των εφαρμογών, και των υποδομών. Κατά το σχεδιασμό και όλη την
υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφάλεια ολόκληρου του Έργου, των
υποσυστημάτων, της βάσης δεδομένων και των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και για τη
σχετική εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού για το επόμενο στάδιο, το στάδιο λειτουργίας. Στα πλαίσια
των απαιτήσεων ασφάλειας είναι απαραίτητα τα παρακάτω:
 Δήλωση με ευκρίνεια και σαφήνεια του στόχου του διαδικτυακού κόμβου και των άλλων ψηφιακών
εφαρμογών, του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του, του φορέα
χρηματοδότησης του έργου καθώς και του κατόχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων των
εφαρμογών, των λειτουργιών και του περιεχομένου.
 Διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και των εφαρμογών, ιδιαίτερα στην
περίπτωση περιεχομένου με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, όπως οι τρισδιάστατες
απεικονίσεις.

 Διασφάλιση της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών (π.χ. στην περίπτωση
εγγραφής των χρηστών σε λίστες αυτόματης ενημέρωσης – Newsletter) σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τα πρότυπα GDPR για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η πολιτική που θα ακολουθείται από το σύστημα σχετικά με τη διαφύλαξη των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών (σε περίπτωση που αυτά τηρούνται από το σύστημα, είτε για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη, είτε για την απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης), καθώς και οι όροι και οι
διατάξεις βάσει των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο διαδικτυακός κόμβος και οι εφαρμογές για
τους επισκέπτες του ιστοτόπου, θα πρέπει να δηλώνονται με σαφήνεια.
 Ανάπτυξη τεχνολογιών διασφάλισης των διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης στο σύστημα (π.χ.
διαφορετικά επίπεδα απλής χρήσης και διαχείρισης)

 Επίτευξη ασφάλειας λειτουργιών, υπηρεσιών (π.χ. σύστημα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και δεδομένων με την υιοθέτηση πρωτοκόλλων και μηχανισμών
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κρυπτογράφησης (π.χ. πρωτόκολλο https, κρυπτογράφηση με SSL/TSL, ψηφιακά πιστοποιητικά και
ψηφιακές υπογραφές).

 Δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας (αυτόματα και χειροκίνητα κατ’ επιλογή) σε
τοπικό και σε διαδικτυακό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η επαναφορά του συστήματος σε
περίπτωση που απαιτηθεί.

 Ανίχνευση και καταγραφή όλων των μεταβολών και κινήσεων που έχουν γίνει στο σύστημα από
κάθε χρήστη (δημιουργία και διατήρηση log files).
 Η ασφάλεια ολόκληρου του έργου κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρος και θα πρέπει να
τηρούνται τα παρακάτω:
o Διασφάλιση μη αποποίησης δεδομένων και στοιχείων που περιέχονται στο σύστημα.

o Διασφάλιση της φυσικής ύπαρξης των δεδομένων με διαδικασίες προστασίας τους από
καταστροφές (φυσικές και μη).
o Περιορισμό της πρόσβασης στο σύστημα σε επίπεδο που αυτό είναι επιτρεπτό από το
διαχειριστή.
o Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (στην περίπτωση εγγραφής στη
λίστα αυτόματης ενημέρωσης, Newsletter).
o Διαθεσιμότητα πληροφορίας (μη άρνηση εξυπηρέτησης).

o Χρησιμοποίηση βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της Ασφάλειας στις Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
o Αξιοποίηση των επαρκέστερων προϊόντων λογισμικού και υλικού που είναι διαθέσιμα.
o Εφαρμογή διεθνών προτύπων σε σχέση με την ασφάλεια του συστήματος.

Ως προς τις απαιτήσεις ευχρηστίας:

 Θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες στο χρήστη πληροφορίες σχετικά με το σκοπό του
διαδικτυακού κόμβου, τη θεματική περιοχή του περιεχομένου του, τα σημαντικότερα περιεχόμενά
του και το κοινό στο οποίο απευθύνεται, προκειμένου ο χρήστης να έχει μια άμεση εικόνα του
ιστότοπου και της λειτουργίας του.

 Φιλική διεπαφή χρήσης. Εκτός από την ίδια την πληροφορία, είναι σημαντικός ο σχεδιασμός και ο
τρόπος παρουσίασής της. Για παράδειγμα οι πληροφορίες πρόσβασης στο κοινό δεν θα πρέπει να
περιορίζονται σε απλό κείμενο με τη διεύθυνση, αλλά και με την παροχή σχετικού χάρτη (π.χ.
google maps). Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των
διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web
browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες διεπαφής με το χρήστη (UI
components) να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής, ενώ θα υπάρχει
ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής ώστε να μην
αποπροσανατολίζεται ο χρήστης.
 Θα πρέπει να παρέχεται στο χρήστη ένα σύστημα «Βοήθειας» (online help manual), η οποία θα
πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με το ρόλο του χρήστη και τις σελίδες που επισκέπτεται (απλός
χρήστης, διαχειριστής κλπ..). Θα πρέπει επίσης να παρέχεται η τυποποιημένη λειτουργία F.A.Q.
(Frequently Asked Questions) όπου καταγράφονται, θεματικά οργανωμένα, ζεύγη ερωτήσεων –
απαντήσεων. Τα μηνύματα λαθών τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες
σε περίπτωση που χρειαστεί, θα πρέπει να είναι σε γλώσσα κατανοητή από το χρήστη.
 Δυνατότητα παραμετροποίησης της παρουσίασης της επιστημονικής/αρχαιολογικής πληροφορίας
(δυνατότητα κατηγοριοποιήσεων του περιεχομένου με πολλαπλές παραμέτρους, θεματικές,
χρονολογικές κ.α.)
 Παροχή δυνατότητας αναζήτησης περιεχομένου. Είναι απαραίτητη λόγου του μεγάλου όγκου και
της διαφορετικής φύσης του περιεχομένου που θα είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό κόμβο, καθώς
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και του διαφορετικού προφίλ χρηστών. Η ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να είναι
άμεσα διαθέσιμη στο χρήστη από οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου. Εκτός από την απλή
αναζήτηση πληροφοριών θα πρέπει να ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες, όπως αναζήτηση με
πολλές παραμέτρους και εφαρμογή διαδοχικών φίλτρων στις αναζητήσεις. Τα αποτελέσματα της
αναζήτησης πρέπει να εμφανίζονται με σαφή και κατανοητό τρόπο, όπως για παράδειγμα με την
αναγραφή του συνολικού αριθμού των αποτελεσμάτων και την εμφάνιση βασικών πληροφοριών
για το καθένα από τα αποτελέσματα, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να επιλέξει αυτό που
πραγματικά τον ενδιαφέρει. Η μηχανή αναζήτησης θα πρέπει να είναι ευέλικτη, ικανή δηλαδή να
χειρίζεται γραμματικές παραλλαγές όρων (π.χ. όρος σε ενικό και πληθυντικό αριθμό), σημεία στίξης
κλπ.. Θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη σύντομες οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της
αναζήτησης.
Αναφορικά με τις προδιαγραφές διεπαφής χρήσης, ο διαδικτυακός κόμβος θα πρέπει να έχει δυναμικό και
όχι στατικό χαρακτήρα, επιτρέποντας έτσι τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, την ενημέρωση της
επιστημονικής πληροφορίας, την επικαιροποίηση πληροφοριών για τα μουσεία, τα μνημεία και τους
αρχαιολογικούς χώρους, την επεκτασιμότητα των χαρακτηριστικών του κόμβου (για παράδειγμα τον
αριθμό των διαθέσιμων γλωσσών). Η διαχείριση των λειτουργιών και του περιεχομένου θα πρέπει να
γίνεται με γραφική διεπαφή μέσα από πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Web Browser) χωρίς να
απαιτείται η γνώση προγραμματισμού και η συγγραφή κώδικα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να
εκπαιδευθεί κατάλληλα το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Ο σχεδιασμός/Layout του διαδικτυακού κόμβου και των άλλων εφαρμογών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από:

 Συνέπεια σχεδιασμού: διατήρηση ενός συνεπούς στυλ σε κάθε σελίδα του διαδικτυακού κόμβου και
σε όλες τις λειτουργίες των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών. Ίδιες συμβάσεις και κανόνες
σχεδιασμού (χρώματα, γραμματοσειρές, γραφικά, θέση στοιχείου στη σελίδα κλπ.) θα πρέπει να
εφαρμόζονται σε κάθε σελίδα ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα από το χρήστη.
 Η κάθε επιμέρους σελίδα θα πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την εύκολη και
αποδοτική πλοήγηση του χρήστη, όπως για παράδειγμα το όνομα και το λογότυπο του φορέα, την
επικεφαλίδα της σελίδας, τη θέση της σελίδας στον κόμβο (path, π.χ. Αρχική> Εκπαίδευση>
Εκπαιδευτικά Προγράμματα> Για Σχολικές Ομάδες), την πρόσβαση στην αναζήτηση και στην Αρχική
σελίδα, την άμεση παραπομπή σε βοήθεια, πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.).

 Λειτουργικότητα γραφικών: δεδομένης της χρήσης πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού και
διαφορετικών ψηφιακών εφαρμογών, θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη τεχνική σχεδίαση, ώστε ο
χρόνος απόκρισης να είναι ο βέλτιστος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Το οπτικοακουστικό
και άλλο υλικό που χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο δεδομένων, θα πρέπει να φορτώνεται
σταδιακά και ανεξάρτητα από το κείμενο (βαθμιαία φόρτωση των αργών σελίδων), ώστε να
ελαχιστοποιείται η αναμονή του χρήστη για την εμφάνιση της κάθε σελίδας. Ο χρήστης θα πρέπει
να ενημερώνεται για το μέγεθος και το περιεχόμενό των πολυμεσικών στοιχείων προκειμένου να
αποφασίσει αν θα τα μεταφορτώσει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τον έλεγχο
των εκτελέσιμων αρχείων (π.χ. για την αναπαραγωγή βίντεο θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο
χρήστη πλήκτρα αναπαραγωγής, παύσης, ακύρωσης). Επιπλέον, για κάθε σύνθετο οπτικοακουστικό
μέσο (π.χ. βίντεο), θα πρέπει να παρέχεται ισοδύναμο κείμενο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από
τους χρήστες που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα πολυμέσα λόγω χρήσης παλαιότερης
τεχνολογίας ή προβλημάτων μειωμένης όρασης ή ακοής.
 Απαιτήσεις αισθητικής. Ο διαδικτυακός κόμβος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους, ως «χώρος» παρουσίασης ενός πολιτιστικού οργανισμού, αλλά και ως «χώρος»
παρουσίασης έργων τέχνης υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
σύγχρονης αντίληψης γραφιστική προσέγγιση με υψηλή ποιότητα αισθητικής. Παράλληλα με το
σεβασμό σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα γραφιστικού σχεδιασμού ιστοσελίδων (μέγεθος και είδος
γραμματοσειρών, χρώματα κλπ.), ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα σχεδιασμού
των πολυμέσων, των εκπαιδευτικών εφαρμογών και του οπτικοακουστικού υλικού. Ο συνολικός
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γραφιστικός σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να βοηθάει την εύκολη πρόσβαση στην
πληροφορία ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να σκοπεύει στην κινητοποίηση των αισθήσεων του χρήστη
με την παροχή κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού.
Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας θα πρέπει να κατατεθεί από τους υποψηφίους ικανό δείγμα
προηγούμενων σχετικών εργασιών γραφιστικού σχεδιασμού (Demo) καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις
(mock-up) για το σχεδιασμό επιλεγμένων βασικών ιστοσελίδων του κόμβου.
Ως προς τις απαιτήσεις αυξημένης και διαβαθμισμένης προσβασιμότητας, ο διαδικτυακός κόμβος και οι
ψηφιακές εφαρμογές για τους επισκέπτες του πολιτιστικού αποθέματος της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους εν δυνάμει χρήστες, ανεξάρτητα με την τεχνολογία που
αυτοί χρησιμοποιούν και την ικανότητά τους στην πλοήγηση σε τέτοια συστήματα.
● Πολυγλωσσία. Δεδομένου του προφίλ των εν δυνάμει χρηστών, ο διαδικτυακός κόμβος και οι
εφαρμογές ψηφιακής ξενάγησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές γλώσσες. Στην
παρούσα φάση, εκτός από την ελληνική γλώσσα, το σύνολο των παρεχόμενων εφαρμογών θα είναι
διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι πιο κρίσιμες πληροφορίες για το φορέα και τις εφαρμογές
(ένας πίνακας περιεχομένων και μια εισαγωγή που θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με την
ταυτότητα του ιστότοπου, το φορέα και το είδος της παρεχόμενης πληροφορίας) θα είναι διαθέσιμες
και σε τουλάχιστον μία ακόμη γλώσσα (προτείνεται η Γαλλική ή η Γερμανική). Θα πρέπει όμως να
υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα μελλοντικής μετάφρασης του συνολικού παραγόμενου έργου σε
μεγαλύτερο αριθμό γλωσσών χωρίς να απαιτούνται αλλαγές στον σχεδιασμό και στον κώδικα
προγραμματισμού του διαδικτυακού κόμβου και των εφαρμογών.
● Πλήρης συμβατότητα με το πρότυπο HTML ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να
παρουσιάζεται στο χρήστη με τη χρήση ενός λογισμικού φυλλομετρητή πλοήγησης στο διαδίκτυο
(browser)
● Συμβατότητα με διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα/ πλατφόρμες επισκόπησης (ανταποκρινόμενος
σχεδιασμός – responsive design) και ανεξάρτητα της συσκευής (desktop HY, tablets, mobile
smartphones), του λειτουργικού συστήματος (windows, iOS, android), του λογισμικού (software) ή
ακόμη και του φυλλομετρητή (browsers, Plugins, viewers εφαρμογών π.χ. τρισδιάστατων) που
χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης.
● Σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
● Εφαρμογή κανόνων ορατότητας του διαδικτυακού κόμβου στις μηχανές αναζήτησης:
o σχεδιασμός και υλοποίηση με βάση κανόνες SEO – για προβολή στις μηχανές αναζήτησης
o χρήση meta-tags στην html για την προσθήκη σημασιολογικής πληροφορίας στις σελίδες του
κόμβου
o καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης (και ιδιαίτερα στην Google)
o καταχώρηση σε καταλόγους ιστότοπων σχετικού περιεχομένου
o διατήρηση σταθερής διεύθυνσης του διαδικτυακού κόμβου.
o η αυτόματη απόδοση URL χωρίς σημασιολογική σχέση με το περιεχόμενο της αντίστοιχης σελίδας
θα πρέπει να αποφευχθεί. Τα URL που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
απλούστερα και σχετικά με το περιεχόμενο της εκάστοτε επιμέρους σελίδας.
● Προσβασιμότητα χρηστών ΑμΕΑ. Σε τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο σχεδιασμού, το σύστημα θα πρέπει
να υιοθετεί την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ που ορίζονται για τα άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς
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αναγνωρισμένους κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content
Accessibility Guidelines [WAI/WCAG) 2.0 επιπέδου AAA του W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG20/)].
Έτσι, η Πράξη θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες για τη
διασφάλιση της Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες
για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού WCAG 2.0. Ανάμεσα στα άλλα, είναι απαραίτητα:
- η εκφώνηση επιλεγμένου τμήματος του περιεχομένου και η διάθεση ισοδύναμου κειμένου για κάθε
στοιχείο μη κειμένου (π.χ. εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις, animation, ήχος, βίντεο) έτσι ώστε να
αποτελέσει αναγνώσιμη έξοδο σε speech synthesazers και Braille displays,
● Για την προβολή του περιεχομένου και των υπηρεσιών σε φορητές συσκευές (εφαρμογές για τους
επισκέπτες της έκθεσης) θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ελεγχόμενες Βέλτιστες Πρακτικές του
Κινητού Παγκοσμίου Ιστού 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) Κοινοπραξίας W3c. και τις Οδηγίες
Προσβασιμότητας για Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0.
● Πλοηγησιμότητα (λογική οργάνωση πληροφορίας)
o Λογική οργάνωση του περιεχομένου.
o Συνέπεια ορολογίας αλλά και απόδοσης τίτλων/επικεφαλίδων στις ενότητες περιεχομένου και στις
σελίδες.
o Ύπαρξη περιεχομένων και χάρτη ιστότοπου με δεντρική μορφή (sitemap) η οποία θα ανανεώνεται
αυτόματα, κάθε φορά που θα μεταβάλλεται η δομή της δικτυακής πύλης.
o Ενημέρωση του χρήστη για το σημείο του διαδικτυακού κόμβου στο οποίο βρίσκεται, μέσω της
αναγραφής
ολόκληρου του αντίστοιχου path (π.χ. Αρχική> Εκπαίδευση> Εκπαιδευτικά
Προγράμματα> Προγράμματα για οικογένειες).
o Ορατότητα των μηχανισμών πλοήγησης και ανεξαρτησία τους από το περιεχόμενο: διατήρηση της
κάθε μπάρας πλοήγησης (menu) σε σταθερή θέση κάθε σελίδας η οποία θα είναι ορατή χωρίς να
απαιτείται κύλιση.
o Στις σελίδες που απαιτούν κύλιση πρέπει να τοποθετείται σύνδεσμος «επιστροφή στην κορυφή».
o Αναγραφή σαφών επικεφαλίδων σε κάθε σελίδα και αντίστοιχη αναγραφή τίτλου σε κάθε θεματική
υποενότητα μιας σελίδας.
o Αξιοπιστία πλοήγησης: σχεδίαση με τρόπο που θα κάνει δυνατή την επιστροφή στην προηγούμενη
σελίδα, αξιοπιστία παρεχόμενων συνδέσμων, προσθήκη σημασιολογικών ετικετών και σύντομων
περιγραφών στους συνδέσμους, διακριτότητα συνδέσμων.
o Παροχή δυνατότητας αναζήτησης περιεχομένου.
● Απαιτήσεις διαβαθμισμένης προσβασιμότητας (διαχειριστές, χρήστες με δυνατότητα συμμετοχής σε
ενέργειες, απλοί επισκέπτες του κόμβου). Για την επίτευξη της διαβάθμισης αυτής θα δημιουργηθούν
ομάδες χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα και διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης στο σύστημα. Ο
έλεγχος της πρόσβασης του κάθε χρήστη στο σύστημα και η πιστοποίηση του ρόλου του θα
διασφαλίζονται με την ύπαρξη ενός συνδυασμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (user name
– password). Εκτός από την επίτευξη ανώτερου επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και των
δεδομένων, ο Ανάδοχος θα πρέπει παράλληλα να φροντίσει ώστε οι διαδικασίες εγγραφής χρηστών
στο σύστημα και ένταξής τους σε αντίστοιχες ομάδες πρόσβασης να μην είναι τόσο πολύπλοκες ώστε
να αποθαρρύνουν την πλειοψηφία των χρηστών να επιδιώξουν την εγγραφή τους. Η διαβάθμιση
διαρθρώνεται ως εξής:
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o

Επισκέπτες οι οποίοι προσπελαύνουν το σύστημα για την άντληση πληροφοριών, οι οποίες
αναρτώνται σε σημεία δημόσια προσβάσιμα (Κατηγορία δημόσιων υπηρεσιών και δημόσια
προσβάσιμων δεδομένων).

o

Εγγεγραμμένοι χρήστες οι οποίοι προσπελαύνουν το σύστημα πρόσβασης σε ειδικές κατηγορίες
περιεχομένου (π.χ. ερευνητές).

o

Μέλη, όπως π.χ. επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
τροφοδότησης του συστήματος με πληροφορίες, εγκρίνουν το περιεχόμενο που προστίθεται από
εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος (Β’ επίπεδο διαχείρισης).

o

Διαχειριστές, οι οποίοι προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά και δεδομένα ασφαλείας, αλλάζουν τη
δομή και τα στοιχεία του συστήματος, διαχειρίζονται το ρόλο των χρηστών των άλλων κατηγοριών
κλπ. (Α΄ επίπεδο διαχείρισης).

Ως προς τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, απαραίτητο στοιχείο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
του διαδικτυακού κόμβου είναι η δυνατότητα διασύνδεσής του με άλλος αντίστοιχους πολιτιστικούς
ιστότοπους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων:
- μεταδεδομένων,
- τεχνολογιών δικτύωσης και διακίνησης διαδικτυακού περιεχομένου (όπως HTML, XML κλπ.),
- προτύπων αναζήτησης (π.χ. META tags Z39.50, Web Services).
Για την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των επιλεγμένων αρχαίων κινητών και ακίνητων μνημείων θα
ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιστολής της Γενικής
Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής
στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020».
Προϋποθέσεις σχετικές με το στόχο διαλειτουργικότητας σε επίπεδο σύνταξης, οι οποίες θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη, είναι η χρήση κοινής γλώσσας για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων (π.χ. XML), η
χρήση κοινών σχημάτων μεταδεδομένων (π.χ. CIDOC-CRM) και η κωδικοποίηση των τιμών των δεδομένων
(π.χ. ημερομηνίες) σύμφωνα με ένα αποδεκτό πρότυπο.
Προϋποθέσεις σχετικές με το στόχο διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη είναι η σαφής δήλωση της σημασίας των δεδομένων και των μεταδεδομένων. Η
δήλωση της σημασίας κάθε στοιχείου θα πρέπει να γίνεται μέσω μιας κατάλληλης γλώσσας
αναπαράστασης γνώσης (π.χ. RDF). Επίσης η δημιουργία θησαυρών όρων και ελεγχόμενων λεξιλογίων θα
πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση καθιερωμένων διεθνών προτύπων.
Η διαλειτουργικότητα της προτεινόμενης πράξης με τον διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ, τα Συστήματα
Κινητών και Ακίνητων Μνημείων κ.α. θα επιτευχθεί με τη χρήση κοινών και διεθνώς αναγνωρισμένων
ανοικτών προτύπων (όπως αυτά ορίζονται στη Στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής),
ανοικτών APIs και δημόσιων SDKs.
Όσον αφορά στην αποθήκευση και διάθεση του περιεχομένου, σε κάθε περίπτωση οι ψηφιοποιήσεις και
η παραγωγή νέου περιεχομένου θα εφαρμόζουν τεχνικές προδιαγραφές που είναι σύμφωνες με: α) τα
πρότυπα αναγνωρισμένων Δημόσιων Φορέων, π.χ. του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και της
Διαδικτυακής Πύλης Συσσώρευσης searchculture.gr, αλλά και β) τα πρότυπα που ορίζονται από διεθνώς
αναγνωρισμένους φορείς όπως την ψηφιακή βιβλιοθήκη για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό «Europeana». Με
αυτόν τον τρόπο θα προσφέρεται πρόσβαση για όλους σε μια συνεχώς αυξανόμενη συλλογή ψηφιακών
τεκμηρίων σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία του ΥΠΠΟΑ.
Παρατίθενται Πίνακες συμμόρφωσης στο Παράρτημα V.
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Στις ακόλουθες ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και εφαρμογές που θα πρέπει να
υλοποιηθούν από τον ανάδοχο.
Α.6.1.1 Εργασίες, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης αρχαιολογικού υλικού
Α.6.1.1.1 Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση (αποικίες)
Τεκμηρίωση (ή/και βιβλιογραφική αποδελτίωση) και ψηφιοποίηση ανασκαφικών ευρημάτων
των γνωστών αποικιών της Χαλκιδικής (κινητών και ακινήτων ευρημάτων, ενδεχομένως να
χρειαστεί μετατροπή σε επεξεργάσιμη μορφή όσων σχεδιαστικών αρχείων της ΕΦΑ
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους εμπίπτουν στο περιεχόμενο και τις ανάγκες του προγράμματος).
Περιλαμβάνεται η παραγωγή κειμένων για τις, συνολικά, 24 γνωστές αποικίες της Χαλκιδικής,
η ψηφιοποίηση 6500 αναλογικών φωτογραφιών/σχεδίων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που προβλέπονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1 (Παράρτημα V) και τις απαιτήσεις της
παραγράφου Α.6.1), και η τρισδιάστατη σάρωση περίπου 600 αντικειμένων, εκ των οποίων
500 με μέγιστη διάσταση ύψους 50cm και τα 100 με ύψος μεταξύ 1-2.5m.








Τα παραδοτέα αρχεία που θα προκύψουν από την τρισδιάστατη σάρωση (με όγκο) των
αντικειμένων θα πρέπει να είναι σε μορφή OBJ με texture, με μεγάλη ανάλυση και ακρίβεια
των αρχείων, χωρίς νέφη. Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την τρισδιάστατη σάρωση
αντικειμένων θα πρέπει να είναι portable με ακρίβεια σάρωσης 0.1mm και πάνω, και να έχει
ανάλυση πάνω από 0.5mm, με δυνατότητα σάρωσης πολύ μικρών αλλά και μεσαίων
διαστάσεων. Περιλαμβάνεται επίσης η φωτογραμμετρική αποτύπωση 8 αρχαιολογικών
χώρων συνολικού εμβαδού περίπου 211.000m2 (με ακρίβεια ορθοφωτοχάρτη 3cm και
ανάλυση pixel 2cm), και η τρισδιάστατη σάρωση τριών εκ των χώρων αυτών (Αρχαία
Στάγειρα, Αρχαία Όλυνθος, Αρχαία Άκανθος) με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογής
επαυξημένης πραγματικότητας «Augmented Reality» (AR) στους ίδιους αυτούς τρεις
αρχαιολογικούς χώρους, σύμφωνα με το κάτωθι μεθοδολογικό πλαίσιο:
Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου έτσι ώστε να καλύψει το σύνολο της προς αποτύπωση
περιοχής, σύμφωνα με το οποίο θα αποτυπωθούν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος –
λεπτομέρειας,
καθώς και φωτοσταθερών σημείων και σημείων ελέγχου. Το
πολυγωνομετρικό δίκτυο θα μετρηθεί με γεωδαιτικό σταθμό γωνιομετρικής ακρίβειας
τουλάχιστον 5’’
3D σάρωση με επίγειο σαρωτή (Laser scanner)
Εναέρια αποτύπωση στο σύνολο της περιοχής, με την χρήση επαγγελματικών φωτογραφικών
μηχανών, για την παραγωγή ορθομωσαϊκού μεγάλης κλίμακας και ακρίβειας, ψηφιακού
μοντέλου αναγλύφου και ψηφιακού νέφους σημείων πραγματικής υφής.
Απόδοση και δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου - σχεδίου, με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος –
λεπτομερειών, σε μορφή .dwg, .dxf, .shp.
Η γεωαναφορά των μετρήσεων θα πραγματοποιηθεί με χρήση γεωδαιτικού διπλόσυχνου
δορυφορικού δέκτη (GPS/GNSS) στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87
Οι τεχνικές προδιαγραφές του επίγειου σαρωτή ορίζονται κατ` ελάχιστο ως εξής:
Α/Α
1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Πρόκειται για 3D σαρωτή με ενσωματωμένο σύστημα σφαιρικής απεικόνισης και
θερμογραφικό πανοραμικό σύστημα.

2

Ύψος όχι περισσότερο από 165 mm

3
4

Διάμετρος όχι περισσότερο από 110 mm
Βάρος λιγότερο – ίσο του 1.5 kgr
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5

Εύρος σάρωσης 60m

6

Η ταχύτητα σάρωσης πρέπει να είναι μεγάλη, της τάξης των 360.000 σημείων /
δευτερόλεπτο

7

Aκρίβεια σημείου3D: 6mm@10m/8mm@20m

8
9

Η τάξη του laser να είναι class 1 ( σύμφωνα με IEC 60825-1:2014)
Mήκος κύματος laser 830nm

10

Πεδίο επόπτευσης 360°(οριζόντια) / 300°(κάθετα)

11

Εμβέλεια από 0,6 έως 60 μέτρα

12

Ο σαρωτής πρέπει να έχει δυνατότητες λήψης έγχρωμων εικόνων υψηλής
ανάλυσης (15 Mpixel 3-camera system) με δυνατότητες απεικόνισης 360°, οι
οποίες να συνδυάζονται με το υψηλής ακριβείας νέφος σημείων της σάρωσης

13

Ο σαρωτής να διαθέτει ενσωματωμένη θερμική κάμερα FLIR

14

Μαζί με το laser σαρωτή να παραδίδεται παρελκόμενος εξοπλισμός ο οποίος να
περιλαμβάνει πτυσόμενο τρίποδα στήριξης, ειδική τσάντα μεταφοράς, δύο
μπαταρίες ιόντων λιθίου καθώς και τον κατάλληλο φορτιστή.

15

Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού να διαθέτει πιστοποιητικό CE ενώ ο
προμηθευτής να διαθέτει ISO 9001:2015

Α.6.1.1.2 Ψηφιοποίηση (γραμμική σχεδιαστική αποτύπωση-φωτογράφιση-τρισδιάστατη
σάρωση)
Ψηφιοποίηση των ευρημάτων του νεκροταφείου στον Άγιο Ιωάννη Νικήτης, και επιλεγμένης
κεραμικής τοπικών εργαστηρίων διαφόρων αποικιών. Περιλαμβάνεται η γραμμική
σχεδιαστική αποτύπωση 1200 αρχαιολογικών ευρημάτων (ανάλογα με το μέγεθος των
αντικειμένων, με ενδεικτική κλίμακα 1:1, 1:2, 1:3, 1:5), η φωτογράφιση 850 αρχαιολογικών
ευρημάτων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον Πίνακα Συμμόρφωσης 1
(Παράρτημα V) και η τρισδιάστατη σάρωση 150 αντικειμένων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές
που προβλέπονται για τις ανάλογες εργασίες στην παράγραφο Α.6.1.1.1).
Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και εκτύπωση τεύχους με τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις υπό
κλίμακα σε πέντε -05- αντίτυπα. Το τεύχος έχει τις παρακάτω προτεινόμενες προδιαγραφές:
διάσταση Α4, εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί munken 100 gr/m2 με εξώφυλλο και οπισθόφυλλο
στα 150 gr. Λόγω του μεγάλου πλήθους των σελίδων, είναι αποδεκτή η ανάπτυξή του σε
τόμους.
Επίσης, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη τεύχους με τις φωτογραφίες σε πέντε -05- αντίτυπα. Το
τεύχος έχει τις παρακάτω προτεινόμενες προδιαγραφές: διάσταση Α4, εκτύπωση σε
τετραχρωμία, χαρτί φωτογραφικό ματ 180 gr/m2, με σκληρό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
Κάθε φωτογραφία θα παρουσιάζεται σε διάσταση τουλάχιστον Α5. Λόγω του μεγάλου
πλήθους των σελίδων, είναι αποδεκτή η ανάπτυξή του σε τόμους.
Α.6.1.1.3 Ψηφιοποίηση (αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου)
Ψηφιοποίηση ψηφιδωτών και αρχιτεκτονικών καταλοίπων αρχαιολογικού χώρου της
Ολύνθου, και δημιουργία ψηφιακής μακέτας (διαδραστικού τρισδιάστατου μοντέλου) του
επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου της Ολύνθου. Τα πέντε ψηφιδωτά δάπεδα, συνολικού
εμβαδού περίπου 155m2, θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν - αποτυπωθούν με τη χρήση
φωτογραμμετρίας. Η ψηφιοποίηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων εντός του
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επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου θα περιλαμβάνει φωτογραμμετρική αποτύπωση,
τριαδιάστατη σάρωση και ανάπτυξη επαυξημένης πραγματικότητας, με τις προδιαγραφές
που προβλέπονται για τις ανάλογες εργασίες στην παράγραφο Α.6.1.1.1. Η τρισδιάστατη
μακέτα του αρχαιολογικού χώρου θα αφορά διαδραστικό τρισδιάστατο μοντέλο, στο
οποίο επιλεγμένοι χώροι θα μπορούν να παρουσιάζονται και μέσω επαυξημένης
πραγματικότητας (AR) με τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης.
Α.6.1.2 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου
Για την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data): Προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή
οπτικοακουστικού υλικού που θα περιλαμβάνει:












Βίντεο υψηλής ευκρίνειας
360 μοιρών φωτογράφιση
Εναέρια βιντεοσκόπηση
Τρισδιάστατη σάρωση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και αξιοθέατων.
Τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων-μνημείων-χώρων (ή μέρους αυτών) τα οποία δεν
υφίστανται πλέον εξ ολοκλήρου.
Ηχητικές αφηγήσεις.

Για την τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων-μνημείων-χώρων θα γίνει χρήση σύγχρονων μεθόδων
και εργαλείων ψηφιοποίησης και παραγωγής σύγχρονου ψηφιακού περιεχομένου με τεχνολογίες
εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality). Οι
αναπαραστάσεις θα βασίζονται σε σχέδια που κατέχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων και σε λοιπά τεκμηριωτικά
δεδομένα (εικόνες, αποτυπώσεις, αρχαιολογικά κείμενα κ.ά.) αλλά και στα αποτελέσματα της
τρισδιάστατης σάρωσης των αντικειμένων-μνημείων-χώρων. Τα μοντέλα που θα παραχθούν δύνανται να
είναι λεπτομερή εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα επιστημονικά τεκμήρια και να αποτελούν πιστές
αναπαραστάσεις με όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικές και φυσικές απεικονίσεις των υλικών όταν αυτό είναι
εφικτό σύμφωνα με τα τεκμήρια που έχει στη διάθεσή της η Εφορεία Αρχαιοτήτων. Όπου δεν υπάρχουν
ικανά τεκμήρια για την ακριβή αναπαράσταση, τα μοντέλα θα αποδίδουν κυρίως τη γεωμετρία των
χώρων, θα είναι περισσότερο λιτά, ογκομετρικά και θα προσομοιάζουν σε ψηφιακές μακέτες. Τα
παραγόμενα ψηφιακά «προϊόντα» θα μπορούν λειτουργούν και ως αυθύπαρκτα αντικείμενα και ως μέρος
των ψηφιακών εφαρμογών που προβλέπονται στην παρούσα. Ειδικά για τη δημιουργία των
τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων απαιτείται η συνεχής συνεργασία του αναδόχου με το
επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
Τα πρότυπα επιλογών που θα ακολουθηθούν περιλαμβάνουν:
[α] Επιλογή σημείων τουριστικής και πολιτιστικής προβολής με τα εξής κριτήρια:
Α. Ανάδειξη της Χαλκιδικής, βάσει του εθνικού και τοπικού σημείου ενδιαφέροντος.
Β. Επιλογή βάσει της ιδιομορφίας του περιβάλλοντος και της προσέγγισής του.
Γ. Επιλογή βάσει της ιστορικής ή περιβαλλοντικής αξίας του προς ανάδειξη χώρου ή μνημείου.
Δ. Επιλογή βάσει του εθνικού σχεδιασμού και της στρατηγικής των αρμόδιων Υπουργείων και τις κατά
καιρούς οδηγίες που θα υπάρχουν.
[β] Επιλογή τεχνολογίας προβολής και αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος:
Α. Τεχνολογία εικονικής ή μικτής πραγματικότητας (VR-ΜR)
(3D models, Cross platform VR, Hololens)
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Β. Τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR) (Augmented Reality Markup Language - ARML 2.0 Open
Geospatial Consortium (OGC)), (Technologies AR: SLAM, Recognition based, Location based)
Γ. Τεχνολογία βίντεο 360ο , (immersive videos ή spherical videos HD,4K)
Δ. Τεχνολογία πανοραμικών φωτογραφιών (panoramic photos >12Mpx)
Ε. Τεχνολογία μέσω εναέριας βιντεοσκόπησης (Drones) ανάλυσης 4K, High Efficiency Video Codec (HEVC),
H.265
ΣΤ. Ηχητική αφήγηση περιεχομένου με διεθνή standard για ΑΜΕΑ σε ανάλυση αρχείου Waveform >48Khz
16bit sampling rate, Encoding mp3 >256kbps
Ζ. Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης (ML,DL) για την ταξινόμηση και
αναζήτηση δεδομένων στις κεντρικές βάσεις δεδομένων και τα ψηφιακά αποθετήρια με στόχο την εύκολη
αναζήτηση, ταξινόμηση και ταυτοποίηση.
[γ] Γεωγραφική Απεικόνιση Σημείων Ενδιαφέροντος. Η γεωγραφική απεικόνιση σημείων ενδιαφέροντος,
περιλαμβάνει την αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη που θα περιλαμβάνει:

 Οδηγίες για τις λεπτομέρειες πρόσβασης σε κάθε χώρο στους επισκέπτες της πύλης όπως σύντομη
περιγραφή, διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, μέσα πρόσβασης, χώροι στάθμευσης, κόστος εισόδου (αν
υπάρχει), κ.λπ.

 Αναζήτηση στον χάρτη χώρων ενδιαφέροντος σε ακτίνα οριζόμενη (πχ. 500 μέτρων) από το σημείο
επιλογής του χρήστη με σκοπό την πληροφόρηση ή την οργάνωση επίσκεψης σε αυτούς. Ειδικά για
τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, η αναζήτηση θα μπορεί να γίνεται είτε με βάση το σημείο
εντοπισμού της υφιστάμενης θέσης του ενδιαφερόμενου ή με βάση το σημείο επιλογής του χρήστη
στον χάρτη.
 Ενημέρωση στους χρήστες για τους εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε κάθε χώρο από το σημείο
αναφοράς (π.χ. routing μέσω αστικού ή δημοτικού λεωφορείου, μέσω αυτοκινήτου, ποδηλάτου, κλπ.
όπως παρέχονται από δημοφιλείς υπηρεσίες όπως η google), για τον ενδεικτικό χρόνο που απαιτείται
για μετάβαση και περιήγηση σε κάποιον επιλεχθέντα χώρο, καθώς και λοιπές σχετικές πληροφορίες με
σκοπό την διευκόλυνση προγραμματισμού κάποιας επίσκεψης.
Α.6.1.2.1 Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές iOS και Android
Η εφαρμογή του ψηφιακού ξεναγού στις 24 αρχαίες αποικίες της Χαλκιδικής θα βασίζεται σε
στοιχεία γεωπληροφορικής (θέση χρήστη εντός περιοχής αρχαίας αποικίας και επιλεγμένων
χώρων/ευρημάτων εντός αυτής) και θα έχει ενσωματωμένη εφαρμογή επαυξημένης
πραγματικότητας AR για τα συνολικά δέκα (10) επιλεγμένα σημεία των αρχαιολογικών χώρων
Σταγείρων, Ολύνθου, Ακάνθου και αναγνώστη γραμμωτού κώδικα «Quick Response» QR.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 50 κωδικοί QR σε επιλεγμένους χώρους εκτυπωμένοι σε
ανθεκτικό υλικό με βάση στήριξης για την κατασκευή των οποίων ο ανάδοχος θα
ακολουθήσει τις υποδείξεις της αναθέτουσας Αρχής. Ο χρήστης θα μπορεί να εντοπίζει τον
επιλεγμένο χώρο και να διαβάζει πληροφοριακό κείμενο, να βλέπει απεικονίσεις των αρχαίων
αρχιτεκτονικών καταλοίπων (δισδιάστατες ή/και τρισδιάστατες) ή/και χαρακτηριστικών
ευρημάτων υλικού πολιτισμού. Θα υλοποιηθεί σε δύο γλώσσες (Ελληνικά -Αγγλικά).
Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι διττός:
α) σε πυκνοδομημένους σύγχρονους οικισμούς, όπως π.χ. η Νέα Καλλικράτεια (αρχαία
αποικία Δίκαια) ο χρήστης να μπορεί να περιηγηθεί με φυσικό τρόπο στον αρχαίο οικισμό,
από τον οποίο τα ορατά/διατηρημένα κατάλοιπα είναι πολύ λίγα, αλλά η γνώση μας για τον
οικισμό αυτό και τον υλικό του πολιτισμό είναι πλούσια λόγω του πλήθους των σωστικών
ανασκαφών που έχουν διενεργηθεί από την Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους τις
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τελευταίες δεκαετίες και έχουν παρουσιαστεί (περιληπτικά ή εκτενώς) μόνο σε εξειδικευμένα
δημοσιεύματα (π.χ. Αρχαιολογικό Δελτίο, ΑΕΜΘ κλπ..), και
β) σε οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους (Όλυνθος, Στάγειρα) ο
χρήστης να μπορεί να καθοδηγηθεί προς επιλεγμένα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και να
αντλεί πληροφοριακό υλικό για οικοδομικά σύνολα ή συγκεκριμένα σημαντικά ευρήματα
(π.χ. ψηφιδωτά Ολύνθου).
Η εφαρμογή θα προορίζεται για την δωρεάν εγκατάστασή της σε φορητές συσκευές με
λειτουργικό σύστημα Android, iOS ή άλλο ισοδύναμο, με ενσωματωμένη εφαρμογή
επαυξημένης πραγματικότητας AR. Το ψηφιοποημένο υλικό της εφαρμογής θα είναι, επίσης,
προσβάσιμο μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα
ενσωματωθεί στον διαδικτυακό κόμβο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης
πράξης.
Α.6.1.2.2 Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού χάρτη αποικιών
Η εφαρμογή του ψηφιακού διαδραστικού χάρτη θα στηρίζεται σε ελεύθερο λογισμικό και θα
παρουσιάζει σε πολλά επίπεδα την πρακτική του αποικισμού, η οποία αποτέλεσε μείζονα
παράγοντα για τη οργάνωση της ζωής στην Χαλκιδικής κατά τους Ιστορικούς χρόνους. Ο
χρήστης θα έχει την δυνατότητα επιλέγοντας κάποιο σημείο στο χάρτη, να διαβάσει το
κείμενο, να οδηγηθεί σε μια δημοσίευση, να δει σχεδιαστικές αναπαραστάσεις και
φωτογραφίες σε μεγέθυνση και να βρεθεί ψηφιακά στην τοποθεσία όπως είναι αυτή σήμερα.
Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα από το κινητό του (με ενεργοποιημένο gps), να λάβει οδηγίες
και να οδηγηθεί στο σημείο. Ο διαδραστικός χάρτης δεν θα αποτελεί μια πεπερασμένη
εφαρμογή πληροφοριών αλλά μια ευέλικτη εφαρμογή που θα ενημερώνεται συνεχώς με νέα
στοιχεία.
Ενδεικτικές κατηγορίες:
- Αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή
- Αρχαιολογικά ευρήματα που αναφέρονται στην περιοχή
- Τις μετακινήσεις και την αποτύπωση της περιοχής ανά χρονική περίοδο
- Αρχείο φωτογραφιών
- Ιστορικές πληροφορίες
Θα υλοποιηθεί σε δύο γλώσσες (Ελληνικά -Αγγλικά). Ο ψηφιακός διαδραστικός χάρτης θα
είναι προσβάσιμος μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα
ενσωματωθεί στον διαδικτυακό κόμβο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης
πράξης.
Α.6.1.2.3 Ανάπτυξη ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης (info kiosk) για την αρχαία Όλυνθο
Θα δημιουργηθεί ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης (info kiosk) για την αρχαία Όλυνθο, του
οποίου οι επιμέρους εφαρμογές θα υλοποιηθούν σε δύο γλώσσες, Ελληνικά –Αγγλικά, και θα
είναι προσβάσιμες μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα
ενσωματωθεί στον διαδικτυακό κόμβο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης
πράξης. Το info kiosk θα περιέχει τις κάτωθι ψηφιακές εφαρμογές :
Α.6.1.2.3.1 Ψηφιακό χρονολόγιο
Μέσω μίας χρονογραμμής ο τελικός χρήστης θα μπορεί να δει τη διαχρονική εξέλιξη της
κατοίκησης στην Όλυνθο και την ευρύτερη περιοχή της, από τη Νεολιθική περίοδο έως την
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καταστροφή της πόλης το 348 π.Χ. από τον Φίλιππο Β΄. Η εφαρμογή θα προσδιορίζει στον
χρόνο και τον χώρο τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα και τα σχετιζόμενα αρχαιολογικά
ευρήματα της περιοχής. Οι συσχετίσεις χρόνου και χώρου αποτελούν απαραίτητες
παραμέτρους διαμόρφωσης διαδραστικού μαθησιακού περιβάλλοντος για την κατανόηση
του ευρύτερου ιστορικού πλαισίου, μέσα από τις απαραίτητες χρονικές συσχετίσεις και την
άντληση των αντίστοιχων πληροφοριών.
Α.6.1.2.3.2 Ψηφιακή διαδραστική κάτοψη της αρχαίας Ολύνθου
Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα επιλέγοντας κάποιο σημείο στην κάτοψη (διαδραστικό
τρισδιάστατο μοντέλο) της αρχαίας πόλης να μπορεί να διαβάσει πληροφοριακό κείμενο, να
δει σχεδιαστικές και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των κατασκευών / ταφικών συνόλων /
όλου του οικήματος ή επιλεγμένων χώρων του μαζί με την οικοσκευή, καθώς και επιλεγμένες
φωτογραφίες των σημαντικότερων ευρημάτων. Η ψηφιακή διαδραστική κάτοψη θα είναι
διευρυμένη και θα περιλαμβάνει το επισκέψιμο τμήμα πόλης, αλλά και τις μη επισκέψιμες
επαύλεις, καθώς και την Τούμπα Αγίου Μάμα (οικισμός και νεκροταφείο). Η εφαρμογή θα
είναι προσβάσιμη μέσω ειδικά διαμορφωμένης διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα
ενσωματωθεί στον διαδικτυακό κόμβο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης
πράξης.
Α.6.1.2.3.3 Παραγωγές βίντεο
Στο πλαίσιο του υποέργου θα παραχθούν 6 βίντεο (διαδραστικά, υλοποιημένα είτε σε δύο
γλώσσες Ελληνικά-Αγγλικά, είτε στα Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους, διάρκειας τριών
λεπτών έκαστο), στα οποία θα αποτυπώνονται σημαντικές αρχαιολογικές και ιστορικές
πτυχές της αρχαίας Ολύνθου:
1 Η Προϊστορική Όλυνθος: παρουσίαση των δύο οικισμών της Νεολιθικής περιόδου (στο
νότιο τμήμα του λόφου και στην τούμπα του Αγίου Μάμα), του νεκροταφείου της Πρώιμης
Εποχής Χαλκού στον Άγιο Μάμα, και του οικισμού της Εποχής του Χαλκού και της Εποχής
του Σιδήρου στον Άγιο Μάμα.
2 Η Αρχαϊκή Όλυνθος: παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με την ίδρυση
της πόλης από τους Βοττιαίους, παρουσίαση των αρχαιολογικών καταλοίπων της πόλης
της Αρχαϊκής περιόδου, ανάδειξη στοιχείων της οργάνωσης της ζωής της πόλης και του
υλικού πολιτισμού της.
3 Το Κοινό των Χαλκιδέων: παρουσίαση των ιστορικών στοιχείων που σχετίζονται με την
ίδρυση του Κοινού των Χαλκιδέων (Πελοποννησιακός πόλεμος) και την ανοικοδόμηση της
πόλης των Κλασικών χρόνων.
4 Η Κλασική Όλυνθος: παρουσίαση των αρχαιολογικών καταλοίπων της πόλης της Κλασικής
περιόδου, ανάδειξη στοιχείων της οργάνωσης της ζωής της πόλης και του υλικού
πολιτισμού της, ιδιαίτερα αυτών των ευρημάτων που σχετίζονται με τον ρόλο της πόλης
ως Κέντρο του Κοινού των Χαλκιδέων (κοπές νομισμάτων, κλπ.).
5 Ιστορίες από πηλό: η κεραμική παραγωγή της Ολύνθου μέσα στο χρόνο. Διαχρονική
επισκόπηση της κεραμικής παραγωγής της Ολύνθου, ανάδειξη στοιχείων κοινωνικής
οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας όπως τεκμαίρονται από την κεραμική,
παρουσίαση ενός κεραμικού εργαστηρίου, ανάδειξη στοιχείων κεραμικής τεχνολογίας.
6 Ιστορίες από πέτρα: η τέχνη του ψηφιδωτού στην αρχαία Όλυνθο. Παρουσίαση της
τεχνικής του ψηφιδωτού, ανάδειξη των ψηφιδωτών που ανασκάφηκαν στην Όλυνθο,
παρουσίαση χρήσεων των χώρων με ψηφιδωτά.
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Α.6.1.3 Ψηφιακό αποθετήριο επιστημονικών δεδομένων για την τοπική παραγωγή κεραμικής
Το πρωτογενές υλικό (φωτογραφίες, χάρτες) και τα πορίσματα της διεπιστημονικής έρευνας (κείμενα) που
θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με στόχο τη διερεύνηση και τον χαρακτηρισμό των τοπικών
κεραμικών εργαστηρίων θα περιληφθεί σε ένα ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί με
τις Ψηφιακές Συλλογές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το παραγόμενο ψηφιακό περιεχόμενο όσο και
τα συστήματα απόθεσης, οργάνωσης και διάθεσής του θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας, ποιότητας, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
(ΕΚΤ). Το αποθετήριο θα περιλαμβάνει κείμενα αποτελεσμάτων και πλούσια φωτογραφική τεκμηρίωση.
Θα υλοποιηθεί σε δύο γλώσσες (Ελληνικά -Αγγλικά).

Α.6.1.4 Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου
Ο διαδικτυακός κόμβος θα αποτελεί μια σύγχρονη πύλη παρουσίασης και προβολής τόσο του
περιεχομένου και των εφαρμογών που θα παραχθούν στο έργο όσο και γενικότερα του πολιτιστικού και
ιστορικού αποθέματος της περιοχής. Θα υλοποιηθεί σε δύο γλώσσες (Ελληνικά -Αγγλικά).
Ο διαδικτυακός κόμβος θα περιλαμβάνει τα εξής:
-

Responsive design
Εικαστικό σχεδιασμό
Διαχειριστικό σύστημα
Δύο (2) Γλώσσες.
Τεκμηρίωση περιεχομένου σε συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή
Εισαγωγή περιεχομένου
Ονομασία ιστοτόπου με τη δημιουργία ενός υποτομέα (subdomain)
Σύνδεση με Google Analytics
GDPR compliance – Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Εναρμόνιση με
τον κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ στις 25 / 5 / 2018. Ο κανονισμός παρεμβαίνει δραστικά στην
υλοποίηση της πλατφόρμας και αφορά:
- Σύνδεση με τα Social Networks
- Διαμοιρασμός στα Social Networks
- Αναζήτηση περιεχομένου

Ο Διαδικτυακός Κόμβος θα πρέπει επίσης να παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες και υπηρεσίες:

 σύστημα διαχείρισης πολιτισμικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και παρουσίαση στους
επισκέπτες του διαδικτύου ενός συνόλου τεκμηρίων του φορέα, μέσα από το οποίο θα προβάλλεται το
πολιτιστικό απόθεμα της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους) για τη μεγιστοποίηση της πρόσληψης και
κατανόησης της επιστημονικής/αρχαιολογικής πληροφορίας από το ευρύ κοινό,

 ανάπτυξη εφαρμογής γεωχωρικών δεδομένων για τη σύνδεση επιλεγμένων τεκμηρίων της ΕΦΑ
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με τους χώρους εύρεσής τους (επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους της
Χαλκιδικής),
 εφαρμογή διαδικτυακής εκπαιδευτικής/ενημερωτικής πλατφόρμας,

 εφαρμογή Ιστολογίου για την ανακοίνωση νέων και προβολή των εκάστοτε δράσεων της ΕΦΑ
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους,

 υπηρεσία newsletter για την άμεση και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών,

 υπηρεσία επικοινωνίας των χρηστών μέσω τυποποιημένης φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι εφαρμογές περιήγησης θα πρέπει να παρέχουν τις παρακάτω λειτουργίες και υπηρεσίες:
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 λειτουργία ψηφιακής περιήγησης μέσα από την παρουσίαση επιλεγμένων εκθεμάτων σε μουσεία,
μνημείων και αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους. Οι εφαρμογές
θα πρέπει να επιτρέπουν την παρουσίαση όλων των συλλογών, μνημείων, των χρονολογικών περιόδων
και των επιμέρους θεματικών, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Ως προς τις απαιτήσεις διατηρησιμότητας/επεκτασιμότητας, Ο διαδικτυακός κόμβος (σε επίπεδο
λογισμικού, πληροφοριακού συστήματος και περιεχομένου) θα πρέπει να συντηρείται σε τακτική βάση
προκειμένου να παρέχει επίκαιρες πληροφορίες και να προσφέρει ποιότητα υπηρεσιών. Η πολιτική
συντήρησης και ο χρόνος τελευταίας ενημέρωσης πρέπει να γνωστοποιούνται στους χρήστες.
Λόγω της ανάγκης διαρκούς εμπλουτισμού και επικαιροποίησης των πληροφοριών, θα πρέπει να υπάρχει
πρόβλεψη για εύκολη ενσωμάτωση νέας πληροφορίας και επικαιροποίηση της υπάρχουσας. Η
επεκτασιμότητα συστημάτων και εφαρμογών θα πρέπει να είναι εφικτή χωρίς να απαιτούνται αλλαγές
στη βασική δομή και αρχιτεκτονική τους.
Θα πρέπει να υιοθετηθούν επίσης οι κατάλληλες στρατηγικές για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης
διατήρησης του περιεχομένου και τη δυνατότητα μεταφοράς του σε διαφορετικό περιβάλλον (υλικού,
λογισμικού και οργανωτικού). Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υιοθέτηση διεθνών προτύπων δεδομένων
και μεταδεδομένων για την τεκμηρίωση πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και διεθνώς αποδεκτών
προτύπων ψηφιοποίησης.
Ως προς τις απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές δικτυακών υποδομών, ο δικτυακός κόμβος πρέπει να
είναι σε θέση να υποστηρίζει εύκολα μεγάλο αριθμό χρηστών, που θα προσπελαύνουν το σύστημα
ταυτόχρονα. Όλες οι πληροφορίες και οι λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι
διαθέσιμες στην ομάδα χρηστών με το αντίστοιχο δικαίωμα πρόσβασης. Επομένως, οι τεχνολογικές
δικτυακές υποδομές σε επίπεδο υλικού και λογισμικού στο οποίο λειτουργεί ο κόμβος (π.χ. hosting), θα
πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και μέγιστη διαθεσιμότητα. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου όγκου
δεδομένων που θα φιλοξενούνται, αλλά και λόγω του συνεχούς εμπλουτισμού με νέα δεδομένα, θα
πρέπει να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος χώρος φιλοξενίας. Σημαντική είναι η δυνατότητα των σχετικών
υποδομών να διασφαλίζουν τακτική τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (και online).
Αναφορικά με την φιλοξενία (hosting) του κόμβου, επιλέγεται η λύση του δημόσιου Κέντρου Δεδομένων
(Government– Cloud ή G-Cloud) , σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του ΥΠΠΟΑ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται, μεταξύ άλλων, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και η
εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής
υποδομής.
Επιπλέον θα εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η λειτουργικότητα και η καλύτερη αξιοποίηση του έργου με τη
δημιουργία ενός αναλυτικού σχεδίου λειτουργίας και επικαιροποίησης του περιεχόμενου του κόμβου. Το
σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω θέματα:
● Σωστή εκπαίδευση προσωπικού στα συστήματα της ιστοσελίδας
● Στάδιο ελέγχων
o Έλεγχος για σωστή λειτουργία εφαρμογών
o Έλεγχος για σωστή προβολή του πολυμεσικού υλικού
o Έλεγχος-Διόρθωση περιεχομένου σε κάθε επίπεδο (συντακτικό, γραμματικό, λεζάντες, ποιότητα
πολυμεσικού υλικού.
● Στάδιο επικοινωνίας
o Έλεγχος email

ιστοσελίδας

και απαντήσεις στους αποστολείς σε καθημερινή βάση
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o Αποστολή ενημερωτικού υλικού σε εγγεγραμμένη λίστα χρηστών (newsletters).
o Ενημέρωση παροχών περιεχομένου ώστε να αποστέλλουν νέες πληροφορίες ή αλλαγές σχετικά με
το περιεχόμενο
o Δελτία τύπου και ενημερωτικές καμπάνιες
● Στάδιο επικαιροποίησης
o Ανανέωση περιεχομένου πρώτης σελίδας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
o Ανανέωση περιεχομένου εφαρμογών εκδηλώσεων και άλλων τμημάτων που πρέπει είτε να
αποσυρθούν είτε να ανανεωθούν

Α.6.1.5 Υπηρεσίες ερμηνείας (συγγραφή σεναρίων, σύνταξη-επιμέλεια κειμένων, μεταφράσεις)
Αφορά την συγγραφή σεναρίων για τις προτεινόμενες παραγωγές (βίντεο διάρκειας τριών λεπτών
έκαστο), τη σύνταξη-επιμέλεια των κειμένων για τις προτεινόμενες παραγωγές (ψηφιακός ξεναγός 24
αποικιών, ψηφιακός διαδραστικός χάρτης αποικιών, ψηφιακό κέντρο πληροφόρησης Ολύνθου και
επιμέρους εφαρμογών, διαδικτυακός κόμβος) , τις μεταφράσεις, κ.λ.π., σε συνεργασία με, και με τελικό
έλεγχο από, την ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Α.6.2 Υπηρεσίες
Α.6.2.1 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας
Οι υπηρεσίες εγκατάστασης και ελέγχου των συστημάτων και της πιλοτικής φάσης του έργου θα
επικεντρώνονται σε υπηρεσίες ελέγχου της λειτουργίας εξοπλισμού και εφαρμογών, εκπαιδεύσεις και
μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό του φορέα και υπηρεσίες web hosting και περιλαμβάνουν:
- Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας, των εφαρμογών – παραγωγών, λογισμικών και του εξοπλισμού
- Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, επίδοσης και διαθεσιμότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις,
σύνθεση, κλπ., με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των
εφαρμογών και των λογισμικών τόσο μεταξύ τους, όσο και εξωτερικά, υπό συνθήκες πλήρους
παραγωγικής λειτουργίας.
- Την επιτόπια υποστήριξη κατά την εργασία (on the job training) εφόσον απαιτηθεί για την επίλυση
θεμάτων που άπτονται της ορθής λειτουργία των εφαρμογών, λογισμικών και εξοπλισμού.
Η περίοδος της Πιλοτικής Λειτουργίας θα είναι 2 (δύο) μήνες με έναρξη μετά το πέρας της Φάσης 3
«Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση».

Α.6.2.2 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για το σύνολο των
εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης), των
εφαρμογών μετά την οριστική παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) είναι κατ’
ελάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής του Έργου. Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το
διάστημα της εγγύησης, ισχύουν οι ίδιοι όροι που καθορίζονται και για το διάστημα της συντήρησης
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(όπως περιγράφονται παρακάτω), με τη μόνη διαφορά ότι στην πρώτη περίπτωση οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
- Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών
- Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας
- Διασφάλιση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών
- Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας των εφαρμογών (bugs)
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
υλικού και λογισμικού
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του συστήματος και των εφαρμογών, η
οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του φορέα
- Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help
Desk πρέπει να συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Α.6.2.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Ο Ανάδοχος του Έργου θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό της Αναθέτουσας αρχής καθ’
υπόδειξή της στα συστήματα και στις υποδομές, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Έργου:
Διακρίνονται δύο κατηγορίες εκπαιδευομένων: Τεχνικοί και προσωπικό. Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να
παρουσιάσει ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την
εκπαίδευση του προσωπικού. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει με σαφή τρόπο να περιγράφονται τα παρακάτω:
- Οι θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
- Οι εκπαιδευτές της κάθε θεματικής ενότητας.
- Οι ώρες και οι μέρες εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.
Θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης) για τις
δύο κατηγορίες των εκπαιδευομένων. Η ημερήσια διάρκεια εκπαίδευσης θα είναι 6 ωρών και για τις 2
ομάδες.
Εκπαίδευση ενός Τεχνικού (18 ανθρωποώρες)
Ώρες

Ενότητα και περιεχόμενα

18

Αρχιτεκτονική συστήματος
Διαχείριση βασικού λογισμικού

Εκπαίδευση 3 ατόμων Προσωπικού στο χειρισμό των νέων εφαρμογών (32 ανθρωποώρες)
Ώρες

Εφαρμογές

12

Ανανέωση περιεχομένου του διαδικτυακού κόμβου
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20

Διαχείριση διαδραστικών εφαρμογών

Α.6.2.4 Μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα
Όλα τα δεδομένα καθώς και μεταδεδομένα ή/και εφαρμογές που είναι σε λειτουργία από παλαιότερες
δράσεις θα πρέπει να μεταπέσουν στο νέο σύστημα ώστε να περιληφθούν στον διαδικτυακό κόμβο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Πίνακες Συμμόρφωσης (Διαλειτουργικότητα).

Α.6.2.5 Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε Data Center
Δεδομένου του μεγάλου όγκου πληροφορίας που θα ενσωματώνεται στο σύστημα αλλά και της ανάγκης
για μέγιστη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου του συστήματος, για τη
φιλοξενία του διαδικτυακού κόμβου προτείνεται η αξιοποίηση του δημόσιου Κέντρου Δεδομένων
(Government– Cloud ή G-Cloud) (σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του ΥΠΠΟΑ), καθώς βασίζεται σε υπερσύγχρονες υποδομές υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης
και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προκαθορισμένης ποιότητας (SLA).
Server Consolidation, Virtualization, Cloud Computing
Το αναπτυσσόμενο σύστημα θα εκμεταλλεύεται υποδομές υπολογιστικού νέφους, θα πρέπει να είναι
πλήρως συμβατό με τεχνολογίες εικονικών μηχανών και να μπορεί να παρέχει μεγάλο μέρος των
λειτουργιών του (και δη το σύνολο των διαδικτυακών υπηρεσιών) μέσω εικονικών χώρων φιλοξενίας
(vhosts και διαδικτυακές εφαρμογές).
Με την εκμετάλλευση υπηρεσιών εξειδικευμένου παρόχου στον τομέα virtual hosting, μειώνεται
σημαντικά το κόστος λειτουργίας και διαχείρισης του συστήματος. Ασφάλεια, κόστος υλικού συστήματος
και λογισμικού συστήματος, διαχείριση λογισμικού συστήματος, υπηρεσίες διαδικτύου, δομές
αδιάλειπτης λειτουργίας και αυξημένης διαθεσιμότητας, σε σημαντικό βαθμό μεταφέρονται στον πάροχο,
όπου επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία κλίμακας.

Α.6.2.6 Δράσεις δημοσιότητας και προβολής
Στο έργο περιλαμβάνονται υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας, οι οποίες συμβάλλουν στην
κοινοποίηση των κυριότερων σημείων, με στόχο να εξειδικεύσουν το περιεχόμενο του έργου και να
αναδείξουν τη συμβατότητα του έργου με τις ανάγκες των ωφελούμενων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη/αναπαραγωγή ενός φυλλαδίου και η διοργάνωση δυο
εκδηλώσεων δημοσιότητας και προβολής, δηλαδή μια ενημερωτική ημερίδα και ένα επιστημονικό
συνέδριο.
Ενημερωτική ημερίδα:
Θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες για το έργο αλλά και ομιλίες από φορείς που έχουν
υλοποιήσει αντίστοιχα έργα. Ο κύκλος των συμμετεχόντων ορίζεται σε 70 -100 άτομα και η διάρκεια της
εκδήλωσης στις πέντε (5) ώρες. Ο ανάδοχος υποχρεούται για τα παρακάτω:
1. Οργανωτική υποστήριξη με την κατάρτιση της ατζέντας, την αποστολή προσκλήσεων, την λήψη
επιβεβαιώσεων και την κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων, υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής. Οι
προσκλήσεις θα έχουν ενδεικτική διάσταση 20cm Χ 10cm, τετραχρωμία και χαρτί τύπου velvet 200
γραμμαρίων. Μακέτα των προσκλήσεων θα παρουσιαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την
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ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων θα γίνει η εκτύπωση και διαμόρφωση σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε
να αποσταλούν στα μέσα ενημέρωσης, στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κ.α. με ευθύνη του
Αναδόχου και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για δυο ημέρες. Κατ’ ελάχιστον προβλέπονται οθόνη
προβολής, ένας data projector και ένα λάπτοπ για την ασφαλή προβολή των παρουσιάσεων.
3. Γραμματειακή υποστήριξη με ένα άτομο για την εγγραφή των συμμετεχόντων και τη διοικητική
υποστήριξη.
4. Αναλυτική φωτογραφική τεκμηρίωση της διημερίδας.
5. Ένα coffee break για 100 άτομα (καφές, τσάι, χυμοί, νερό, γλυκίσματα). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το
χώρο της εκδήλωσης καθώς και τη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες
του catering της εκδήλωσης.
Επιστημονικό συνέδριο:
Θέμα του συνεδρίου θα είναι τα τοπικά εργαστήρια κεραμικής της Χαλκιδικής. Προβλέπεται η συμμετοχή
μέχρι εκατό -100- ατόμων. Προτεινόμενη διάρκεια είναι η μια ημέρα.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Συγγραφή της πρόσκλησης, υποστήριξη στη διαδικασία συλλογής αιτήσεων, απαντήσεις στους
αιτούντες, ανάπτυξη του προγράμματος, συλλογή των εισηγήσεων πριν το συνέδριο και υποστήριξη κατά
την υλοποίηση του.
2. Σχεδιασμός και αναπαραγωγή εκατό - 100 – προσκλήσεων και αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου. Οι
προσκλήσεις θα έχουν ενδεικτική διάσταση 20cm Χ 10cm, τετραχρωμία και χαρτί τύπου velvet 200
γραμμαρίων. Μακέτα των προσκλήσεων θα παρουσιαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την
ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων θα γίνει η εκτύπωση και διαμόρφωση σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε
να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στα μέσα ενημέρωσης, στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κ.α.
με ευθύνη του Αναδόχου και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Ανάπτυξη και εκτύπωση δυο μπάνερ 200X80 cm, με εκτύπωση μιας όψης σε μουσαμά, μηχανισμό roller
up με βέργες στήριξης, τσάντα μεταφοράς, κατασκευή από αλουμίνιο και κορδόνι ανάρτησης.
4. Διοικητική / γραμματειακή υποστήριξη με κατ’ ελάχιστον δυο άτομα για την εγγραφή των
συμμετεχόντων, τη διανομή του υλικού εργασίας και τη διοικητική υποστήριξη.
5. Υλικό προώθησης του συνεδρίου με τον σχεδιασμό τσαντών συνεδρίου (τσάντες ώμου με τα
απαραίτητα λογότυπα), φακέλου συνεδρίου με σημειωματάριο και στυλό (ενδεικτική διάσταση φακέλων
22*33cm κλειστό, τετραχρωμία, σε χαρτί velvet ή illustration 300gr, με πλαστικοποίηση) και κονκάρδων
συμμετεχόντων και κατ΄ελάχιστον αναπαραγωγή σε εκατό -100 – τεμάχια έκαστο.
6. Ενοικίαση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση των παρουσιάσεων. Κατ’
ελάχιστον προβλέπονται οθόνη προβολής, μικροφωνική εγκατάσταση με τέσσερα σταθερά και ένα
ασύρματο μικρόφωνο, έναν data projector, έναν PC καθώς και ένα τεχνικό υπεύθυνο.
7. Δυο coffee breaks (με καφέ, χυμό, νερό, τσάι, γλυκίσματα) και ένα πλήρες γεύμα (τρία πρώτα πιάτα,
τρεις σαλάτες, τρία κυρίως πιάτα, γλυκό, λευκό και κόκκινο κρασί) για κατ’ ελάχιστον εκατό -100 – άτομα.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης των
συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης καθώς και τη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου
όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering της εκδήλωσης.
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8. Τήρηση πρακτικών ημερίδας τουλάχιστον 200 σελίδων και αναπαραγωγή τους σε διακόσια -200εκτυπωμένα τεύχη με τα παρακάτω προτεινόμενα χαρακτηριστικά: διάσταση Α4, εκτύπωση σε
τετραχρωμία, χαρτί velvet 80 gr/m2 με εξώφυλλο και οπισθόφυλλο στα 150 gr.
Εάν κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της ημερίδας και του συνεδρίου ισχύουν ακόμη περιοριστικά
μέτρα για την προστασία από τον Covid-19, θα διεξαχθούν διαδικτυακά, με την απαιτούμενη οργανωτική
και τεχνική υποστήριξη εκ μέρους του Αναδόχου.
Φυλλάδιο:
Επιπρόσθετα, θα γίνει και παραγωγή έντυπου υλικού. Η ενέργεια αφορά παραγωγή 3000 τμχ έντυπου
δίγλωσσου φυλλαδίου για το έργο με στόχο την παρουσίαση του έργου. Κάθε φυλλάδιο θα είναι σε
τετραχρωμία, θα εκτυπωθεί σε χαρτί velvet 150 γραμμαρίων και θα έχει διάσταση αναπτύγματος Α4 με
πίκμαση στη μέση (δηλαδή συνολικά τεσσάρων σελίδων Α5) ενώ θα παραδοθεί και το ψηφιακό αρχείο σε
ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή (format).

Α.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάρκεια του έργου είναι δώδεκα -12- μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. Το έργο χωρίζεται στις φάσεις 3, 4, 5 και 6 (σημειώνεται ότι οι Φάσεις 1 και 2 αφορούν στο
υποέργο αυτεπιστασίας –Υποέργο 1- το οποίο θα εκτελεστεί από την ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους) :
Φάση 3 Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση απαιτήσεων, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση: Στη φάση αυτή θα
γίνει η Ανάλυση των λειτουργικών και Τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών – παραγωγών
που έχουν σχεδιαστεί και αναβάθμιση του εξοπλισμού καθώς και οι εργασίες Ψηφιοποίησης και
Τεκμηρίωσης.
Φάση 4 Ανάπτυξη Εφαρμογών - Παραγωγών & Εγκατάσταση Συστημάτων. Στη φάση αυτή θα γίνει η
ανάπτυξη των εφαρμογών που έχουν προδιαγραφεί, θα υλοποιηθούν οι παραγωγές και θα
ολοκληρωθούν οι δράσεις υποδομής για τη λειτουργία των παραπάνω.
Φάση 5 Έλεγχος καλής Λειτουργίας – Εκπαίδευση. Μετά το πέρας την ανάπτυξης των εφαρμογών θα
ακολουθήσει ο έλεγχος καλής λειτουργίας και η εκπαίδευση του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια
της φάσης αυτής θα γίνουν επιπλέον διορθώσεις και βελτιώσεις των εφαρμογών και η
εκπαίδευση των διαχειριστών – χρηστών των εφαρμογών.
Φάση 6 Πιλοτική Λειτουργία - Δράσεις Δημοσιότητας. Κατά την πιλοτική λειτουργία το σύστημα θα
δοκιμασθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και από τις παρατηρήσεις, που ενδεχομένως
θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του συστήματος, θα προχωρήσουν και οι τελικές διορθώσεις
– βελτιώσεις των εφαρμογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία των
εφαρμογών και των χρηστών κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την
απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα 2 (δύο) μηνών. Κατά την περίοδο αυτή ο
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής θα γίνουν και οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες
που συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις δημοσιότητας του έργου προκειμένου να μεγιστοποιηθεί
ο αντίκτυπός του.
Α.8 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το
σχήμα διοίκησης, την ομάδα έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου, το
γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν ο Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο
απασχόλησής τους ανά Φάση του Έργου.
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Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠΠΕ) και οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της συναφθείσας σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Ομάδα Ποιοτικής Παραλαβής για την τελική παραλαβή κάθε παραδοτέου.
Α.9 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το έργο έχει χρονική διάρκεια δώδεκα -12- μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν
να προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από το παραπάνω. Το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και οι αντίστοιχες φάσεις του θα πρέπει να
ληφθούν ως ελάχιστη απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου στην περιγραφή των φάσεων
περιλαμβάνονται τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά
περιθώρια παράδοσής τους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές
απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα
εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου που θα ακολουθηθεί.
Φάσεις *

Μ1** Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9 Μ10

Μ11 Μ12

Φάση 3: Μελέτη Εφαρμογής - Ανάλυση
Απαιτήσεων, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση
Φάση 4: Ανάπτυξη Εφαρμογών – Παραγωγών &
Εγκατάσταση Συστημάτων
Φάση 5: Έλεγχος καλής λειτουργίας - Εκπαίδευση
Φάση 6: Πιλοτική Λειτουργία - Δράσεις
Δημοσιότητας

* Οι φάσεις 1 και 2 αφορούν στο υποέργο αυτεπιστασίας (Υποέργο 1), το οποίο θα εκτελεστεί από την
ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
** Αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου 2, το οποίο θα εκτελεστεί από Ανάδοχο και έχει
χρονική διάρκεια δώδεκα -12- μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι φάσεις και τα παραδοτέα του έργου προτείνεται να έχουν ως ακολούθως:
Α.9.1 Φάση 3 Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση απαιτήσεων
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

Π2.1. Μελέτη
Εφαρμογής:
Τεχνικές και Λειτουργικές
προδιαγραφές

Τελικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των λογισμικών,
των εφαρμογών – παραγωγών και των υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου

Π2.2. Οριστικοποιημένο Τεύχος
Ανάλυσης
Απαιτήσεων
Λογισμικών, Εφαρμογών,
Παραγωγών

Τεύχος Ανάλυσης απαιτήσεων του συνόλου των λογισμικών,
εφαρμογών και παραγωγών που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες
του έργου.
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Π2.3. Μεθοδολογία και Σενάρια
Ελέγχου

Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ενδιάμεσων και
τελικών ελέγχων που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του
Έργου. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να προβλέπεται η εκτέλεση:
- αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests)
- δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests)
- δοκιμών σε επίπεδο παραγωγών
- δοκιμών αποδοχής χρηστών (user acceptance tests)
Πλήρες τεύχος στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης της
Διαδικασίας κατάρτισης
(ανάλυση
εκπαιδευτικών
αναγκών, διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, σχεδιασμός
υλικού που θα δημιουργηθεί, μεθοδολογία με βάση την οποία θα
γίνει η
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης κ.λπ.)
Ανάλυση των υπηρεσιών προβολής και επικοινωνίας που θα
παρασχεθούν στα πλαίσια της προβολής του έργου – Πλάνο
Προώθησης
Ψηφιοποίηση όλων των τεκμηρίων βάση βέλτιστων πρακτικών και
δημιουργία των κατάλληλων αντιτύπων
Τεκμηρίωση όλων των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων βάση διεθνών
προτύπων

Π2.4. Σχέδιο κατάρτισης /
εκπαίδευσης
στελεχών
του Φορέα

Π2.5. Μελέτη
υπηρεσιών
Δράσεων Δημοσιότητας
Π2.6. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων
Π2.7. Τεκμηρίωση

Α.9.2 Φάση 4 Ανάπτυξη Εφαρμογών – Παραγωγών και Ανάπτυξη Συστημάτων
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

Π2.8. Υλοποιημένες, εφαρμογές

Εγκατεστημένες εφαρμογές του τελικού συστήματος, πλήρως
υλοποιημένες (λειτουργικότητα) και με ενσωματωμένους
τους επιμέρους μηχανισμούς σε πλήρη λειτουργία, ελεγμένες
βάσει καθορισμένων (επαναληπτικών) δοκιμών ελέγχου,
έτοιμες για υποδοχή πραγματικών δεδομένων (από
μετάπτωση ή καταχώρηση).
Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων των Εφαρμογών, Λογισμικών και
Παραγωγών (λειτουργικότητα, κώδικας, κείμενα, γραφιστικά)

Π2.9. Υλοποιημένες
πολυμεσικές υπηρεσίες παραγωγές
Π2.10. Τεκμηρίωση Εφαρμογών–
Λογισμικών
και
Παραγωγών

Α.9.3 Φάση 5 Έλεγχος καλής λειτουργίας – Εκπαίδευση
Τίτλος Παραδοτέου
Π2.11. Επικαιροποιημένο
τεύχος τεκμηρίωσης
Εφαρμογών, Λογισμικών
και Παραγωγών
Π2.12. Οριστικοποιημένο
Σχέδιο εκπαίδευσης
στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής
Π2.13. Υπηρεσίες εκπαίδευσης
στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής

Περιγραφή Παραδοτέου


Τελικές εφαρμογές (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα)
Τεύχος αποτελεσμάτων ελέγχων λογισμικών, εφαρμογών και
παραγωγών, με τεκμηριωμένη (συνοπτική) εισήγηση για την
επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, προς έγκριση.
Μεθοδολογία, λεπτομερές πρόγραμμα και αναλυτικό υλικό
εκπαίδευσης, με βάση τον ρόλο κάθε στελέχους στο Έργο.


Υπηρεσίες εκπαίδευσης, διαφοροποιημένες ως προς το περιεχόμενο
και την έμφαση, ανάλογα με τον ρόλο του κάθε στελέχους στο
πλαίσιο της υλοποίησης και επιχειρησιακής λειτουργίας των
εφαρμογών
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Π2.14. Αναφορά αξιολόγησης
αποτελεσμάτων
Εκπαίδευσης

Τεύχος τεκμηριωμένης αξιολόγησης της διαδικασίας και των
αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης και εισηγητικών μέτρων για
μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής αξιοποίησης του συστήματος.

Α.9.4 Φάση 6 Πιλοτική λειτουργία – Δράσης δημοσιότητας
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

Π2.15. Υπηρεσίες Πιλοτικής
Λειτουργίας

Υποστήριξη εξειδικευμένων στελεχών του Αναδόχου για την
πραγματοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται κατά
τη φάση πιλοτικής λειτουργίας On-the-job training,
Helpdesk
Περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναφορικά με:
- Καταγραφή των σφαλμάτων / συμβάντων που
εμφανίστηκαν και του τρόπου αντιμετώπισής τους /
ενεργειών υποστήριξης
- Αναφορά προσαρμογών και ρυθμίσεων
- Καταγραφή αλλαγών (και απαιτήσεων που προέκυψαν από
τις αλλαγές)
- Δελτία παρουσίας επιτόπιας υποστήριξης
- Απολογιστική Έκθεση υπηρεσιών helpdesk
- Απολογιστική Έκθεση ad hoc υπηρεσιών development
Αφορά στην υλοποίηση του συνόλου των δράσεων
δημοσιότητας

Π2.16. Τεύχος
αποτελεσμάτων
Πιλοτικής Λειτουργίας

Π2.17. Υλοποίηση Δράσεων
Δημοσιότητας
Α.10 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4 της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Α.11 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θα απαιτηθεί,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Α.12 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και
υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Ομάδα Ποιοτικής Παραλαβής για την τελική παραλαβή κάθε παραδοτέου,
καθώς και Επιτροπή Παραλαβή (ΕΠΠΕ) για την τελική παραλαβή του έργου.
Στους πίνακες που ακολουθεί παρουσιάζονται το σύνολο των παραδοτέων ανά φάση του έργου και ο
χρόνος παράδοσης (μήνας παράδοσης που αντιστοιχεί στο Υποέργο 2).
Α/Α
Παραδοτέα
2.1
2.2

Τύπος
Παραδοτέου

Τίτλος Παραδοτέου
Π2.1.

Μελέτη Εφαρμογής: Τεχνικές και
λειτουργικές προδιαγραφές
Π2.2. Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης
Απαιτήσεων Λογισμικών,
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2.3

Εφαρμογών, Παραγωγών
Π2.3. Μεθοδολογία και Σενάρια Ελέγχου

Μελέτη

Μ1

Αναφορά

Μ1

Μελέτη

Μ1

2.6

Π2.4. Σχέδιο κατάρτισης / εκπαίδευσης
στελεχών του Φορέα
Π2.5. Μελέτη υπηρεσιών Δράσεων
Δημοσιότητας
Π2.6. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων

Υπηρεσία

Μ4

2.7

Π2.7. Τεκμηρίωση

Υπηρεσία

Μ4

2.8

Π2.8. Υλοποιημένες, εφαρμογές

Εφαρμογή

Μ10

2.9

Π2.9. Υλοποιημένες πολυμεσικές
υπηρεσίες - παραγωγές
Π2.10. Τεκμηρίωση Εφαρμογών, Λογισμικών
και Παραγωγών
Π2.11. Επικαιροποιημένο Τεύχος
Τεκμηρίωσης Εφαρμογών,
Λογισμικών και Παραγωγών
Π2.12. Οριστικοποιημένο Σχέδιο
Εκπαίδευσης Στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής
Π2.13. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής
Π2.14. Αναφορά Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Εκπαίδευσης από
την Αναθέτουσας Αρχής
Π2.15. Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας

Εφαρμογή

Μ10

Αναφορά

Μ10

Αναφορά

Μ10

Αναφορά

Μ10

Υπηρεσία

Μ10

Αναφορά

Μ10

Υπηρεσία

Μ12

Π2.16. Τεύχος αποτελεσμάτων Πιλοτικής
Λειτουργίας
Π2.17. Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας

Αναφορά

Μ12

Υπηρεσία

Μ12

2.4
2.5

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

* Αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου 2, το οποίο έχει χρονική διάρκεια δώδεκα
-12- μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Α/Α
Παραδοτέα
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Τίτλος Παραδοτέου
Π2.1. Μελέτη Εφαρμογής:
Τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές
Π2.2. Οριστικοποιημένο Τεύχος
Ανάλυσης Απαιτήσεων
Λογισμικών, Εφαρμογών,
Παραγωγών
Π2.3. Μεθοδολογία και Σενάρια
Ελέγχου
Π2.4. Σχέδιο κατάρτισης/
εκπαίδευσης στελεχών του
Φορέα
Π2.5. Μελέτη υπηρεσιών
Δράσεων Δημοσιότητας

Τύπος
Μήνας
Φάση**
Παραδοτέου Παράδοσης*

ΕΑΚ

Μελέτη

Μ1

3

Χωρίς
κόστος

Αναφορά

Μ1

3

Χωρίς
κόστος

Μελέτη

Μ1

3

Χωρίς
κόστος

Αναφορά

Μ1

3

Χωρίς
κόστος

Μελέτη

Μ1

3

Χωρίς
κόστος
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2.6

Π2.6. Ψηφιοποίηση τεκμηρίων

Υπηρεσία

Μ4

3

2.7

Π2.7. Τεκμηρίωση

Υπηρεσία

Μ4

3

2.8

Π2.8. Υλοποιημένες, εφαρμογές

Εφαρμογή

Μ10

4

Εφαρμογή

Μ10

4

1.6

Αναφορά

Μ10

4

Χωρίς
κόστος

Αναφορά

Μ10

5

Χωρίς
κόστος

Αναφορά

Μ10

5

Χωρίς
κόστος

Υπηρεσία

Μ10

5

1.11

Αναφορά

Μ10

5

Χωρίς
κόστος

Υπηρεσία

Μ12

6

1.12

Αναφορά

Μ12

6

Υπηρεσία

Μ12

6

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14
2.15
2.16
2.17

Π2.9. Υλοποιημένες πολυμεσικές
υπηρεσίες - παραγωγές
Π2.10. Τεκμηρίωση Εφαρμογών,
Λογισμικών και Παραγωγών
Π2.11. Επικαιροποιημένο Τεύχος
Τεκμηρίωσης Εφαρμογών,
Λογισμικών και Παραγωγών
Π2.12. Οριστικοποιημένο Σχέδιο
Εκπαίδευσης Στελεχών της
Αναθέτουσας Αρχής
Π2.13. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Στελεχών της Αναθέτουσας
Αρχής
Π2.14. Αναφορά Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων
Εκπαίδευσης από την
Αναθέτουσας Αρχής
Π2.15. Υπηρεσίες πιλοτικής
λειτουργίας
Π2.16. Τεύχος αποτελεσμάτων
Πιλοτικής Λειτουργίας
Π2.17. Υλοποίηση Δράσεων
Δημοσιότητας

1.1
1.2,
1.3
1.4,
1.5,
1.7,
1.8,
1.9,
1.10

Χωρίς
κόστος
1.13,
1.14,
1.15

* Αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Υποέργου 2, το οποίο έχει χρονική διάρκεια δώδεκα -12μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
** Οι Φάσεις 1 και 2 αφορούν στο Υποέργο 1 (έργο αυτεπιστασίας που υλοποιείται από την ΕΦΑ
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους).
Α.13 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Ανάδοχος του Έργου θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό της Αναθέτουσας αρχής καθ’
υπόδειξή της στα συστήματα και στις υποδομές, που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Έργου:
Διακρίνονται δύο κατηγορίες εκπαιδευομένων: Τεχνικοί και προσωπικό. Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να
παρουσιάσει ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχέδιο του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιήσει την
εκπαίδευση του προσωπικού. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει με σαφή τρόπο να περιγράφονται τα παρακάτω:
- Οι θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων
- Οι εκπαιδευτές της κάθε θεματικής ενότητας.
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- Οι ώρες και οι μέρες εκπαίδευσης για κάθε θεματική ενότητα.
Θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης) για τις
δύο κατηγορίες των εκπαιδευομένων. Η ημερήσια διάρκεια εκπαίδευσης θα είναι 6 ωρών και για τις 2
ομάδες.
Εκπαίδευση ενός Τεχνικού(18 ανθρωποώρες)
Ώρες

Ενότητα και περιεχόμενα

18

Αρχιτεκτονική συστήματος
Διαχείριση βασικού λογισμικού

Εκπαίδευση 3 ατόμων Προσωπικού στο χειρισμό των νέων εφαρμογών (32 ανθρωποώρες)
Ώρες

Εφαρμογές

12

Ανανέωση περιεχομένου του διαδικτυακού κόμβου

20

Διαχείριση διαδραστικών εφαρμογών

Α.14 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας για το σύνολο των
εφαρμογών οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Το χρονικό διάστημα της απαιτούμενης εγγύησης καλής λειτουργίας των εφαρμογών μετά την οριστική
παραλαβή του έργου (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) είναι κατ’ ελάχιστον δύο (2) έτη. Ο χρόνος
εγγύησης καλής λειτουργίας υπολογίζεται από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του Έργου.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του
Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
- Διασφάλιση καλής λειτουργίας των εφαρμογών
- Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας
- Διασφάλιση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών
- Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας των εφαρμογών (bugs)
- Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
υλικού και λογισμικού
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση του συστήματος και των εφαρμογών, η
οποία πρέπει να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του φορέα
- Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help
Desk πρέπει να συμπεριληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Α.15 ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης.
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Α.16 ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής χωρίς αύξηση
οικονομικού αντικειμένου και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της ΕΥΔ/ΕΠΑΝΕΚ. Το αίτημα
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σύμβασης, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

Α.17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5 της Αναλυτικής Διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης, το
οικονομικό αντικείμενο παραμένει αμετάβλητο.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Κωδ.
ΣΑ Ε1141.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11410006).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός
πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2950/674/Α3/18-05-2021 του Ειδικού
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και έχει λάβει κωδικό MIS 5076629148. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ149
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων Δεκαοκτώ Χιλιάδων και
Εννιακοσίων Πενήντα ευρώ (418.950,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Η εκτιμώμενη αξία
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% είναι Πεντακόσιες Δεκαεννέα Χιλιάδες και Τετρακόσια Ενενήντα Οκτώ
Ευρώ 519.498,00 € και ο ΦΠΑ 24% είναι Εκατό Χιλιάδες Πεντακόσια Σαράντα Οκτώ Ευρώ (100.548,00 €) .

148
149

Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης – Ρήτρα ακεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
& ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 5
63100 Πολύγυρος
Τηλέφωνο: 2371022060, 2310285163
Φαξ:
2310251892
efachagor@culture.gr
e-mail:

Πολύγυρος, ΧΧ/ΧΧ/202Χ
Αριθ. Πρωτ. ΧΧΧΧΧ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο:
«Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών»
στο πλαίσιο του έργου
«Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από
την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους»
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5076629 και ενάριθμο έργου στο ΠΔΕ
2021ΣΕ11410006.
Στον Πολύγυρο σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους που εδρεύει στον Πολύγυρο, με Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ………. και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης150 νομίμως
εκπροσωπούμενη από τ……… δυνάμει του …… (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

150

Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
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Έχοντας υπόψιν:
1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της
διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ……………
ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία
κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…...
3. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ.
(2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση της στην περίπτωση
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]
4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
ν.4412/2016:
-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
-οι υπ’ αριθ. ............ τεχνικές προδιαγραφές [εάν αποτελούν διακριτό έγγραφο και δεν έχουν
ενσωματωθεί στο τεύχος της Διακήρυξης]
-........ (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»151
-η προσφορά του Αναδόχου
4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:
α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των
όρων του παρόντος συμφωνητικού
β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή152
του συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών, η
ψηφιοποίηση,
τεκμηρίωση και ταξινόμηση αρχαιολογικού υλικού, αρχιτεκτονικών καταλοίπων
αρχαιολογικών χώρων, σχεδίων, φωτογραφιών και άλλων τεκμηρίων της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και των
Παραρτημάτων της.
Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.
Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης
[Το περιεχόμενο του άρθρου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ
του άρθρου 53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21)]
151

Συμπληρώνονται από την αναθέτουσα αρχή και τα λοιπά σχετικά έγγραφα της σύμβασης

152

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Κωδ.
ΣΑ Ε1141.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : ……………… σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους ……. του Φορέα.
[Για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης] Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.
πρωτ. …................. για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος
20..... και με αρ. ......... καταχώρηση στο βιβλίο …
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ11410006).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός
πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» η
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2950/674/Α3/18-05-2021 του Ειδικού
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, και έχει λάβει κωδικό MIS 5076629153. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
[Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή
τα επόμενα οικονομικά έτη, αναφέρεται μόνο ο αριθμός της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ 80/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν.
4270/2014 (Α` 143) ]
Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης
3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την
υπογραφή της και μέχρι ..............................
3.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν.
4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά
153

Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.
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Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. [εφόσον η Α.Α. συμπεριλάβει τέτοια ρήτρα στα έγγραφα της
σύμβασης]
4.3. [Στο σημείο αυτό αναφέρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης κατ' εφαρμογή του
άρθρου 130 του Ν.4412/2016, ή άλλοι όροι που επιβάλλονται στον ανάδοχο δυνάμει της νομοθεσίας που
διέπει το αντικείμενο της εκτέλεσης της σύμβασης.........................................................]

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε …., πλέον ΦΠΑ…..%
[άλλως αναφέρεται η αμοιβή του αναδόχου ανά τιμή μονάδας …:Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σε
ποσό σε ευρώ ………… ήτοι στο ταυτάριθμο ποσό της προσφοράς του. Στην αμοιβή του Αναδόχου δεν
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.]
5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και
συγκεκριμένα: [στο σημείο αυτό αναφέρονται οι ειδικοί όροι πληρωμής, ιδίως σε περίπτωση επιλογής εκ
μέρους του αναδόχου εναλλακτικού τρόπου πληρωμής]
…………………..
5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή154.
5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος
βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ....% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
....%.
5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας .....% επί του καθαρού ποσού.
5.6. [Η παράγραφος που ακολουθεί διαμορφώνεται αναλόγως από την αναθέτουσα αρχή, με βάση τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Ενδεικτικά μπορεί να αναφέρεται:] Όλα τα δικαιολογητικά του
χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την
αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος
πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να
λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή,
154

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά στο σημείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του
άρθρου 200 του ν. 4412/2016
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. 155 Σε περίπτωση καθυστέρησης
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.
Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής
Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υπηρεσιών υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης
Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών
7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. Ειδικότερα:
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής156:
α)….. β)…… κ.λ.π.
7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με
το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.
7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.
7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής,
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
155 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ)
του Υπουργείου Οικονομικών
156
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Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση
8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.
Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις
9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της
Διακήρυξης.
9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.
9.3 [Στο σημείο αυτού περιγράφονται αναλυτικά τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για
πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στη Διακήρυξη].
Άρθρο 10
Υπεργολαβία
10.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης των πιο κάτω τμημάτων της σύμβασης/των πιο
κάτω υπηρεσιών-καθηκόντων ......157

157

Το εδάφιο β συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση συμβάσεων για τις οποίες υπάρχει επιφύλαξη, σύμφωνα με τις
τυχόν απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον
προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016
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10.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το
άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην
εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία158.
10.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.
10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται
να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. [εφόσον η Α.Α. συμπεριλάβει τέτοια ρήτρα στα έγγραφα της
σύμβασης]
10.5.............................................................. 159
Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
11.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της
Διακήρυξης.
Ειδικότερα …..[στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται οι σαφείς ρήτρες τροποποίησης της σύμβασης που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη ή άλλο περιγραφικό έγγραφο]
11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.
Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία
12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
158

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκειατεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι
σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασής του
159
Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με παραπομπή στο αντίστοιχο
άρθρο πληρωμής στο οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο
ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν
τον τρόπο πληρωμής
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Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.
Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 14
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.
15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις),
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.
15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της
Διακήρυξης.
Άρθρο 16
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)160 .
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του,
ισχύουν τα παρακάτω:
160

Αφορά σε φυσικά πρόσωπα
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Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ)
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών,
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν.
4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..).
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία,
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ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 17
Λοιποί όροι
Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως
από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

…………………………………

…………………………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στο συμφωνητικό]
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης
δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με
και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα,
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
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εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των
μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]
Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.
Υπογραφή/Σφραγίδα
Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (.
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά
πρόσωπα) από τον .........................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία)........................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη
..................................................... της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………… (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.5 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς:

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη με διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. ΧΧΧ της
παρούσας ........................... της/ (Αναθέτουσας Αρχής).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ: .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ...........................
Προς:

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% (συμπληρώνετε το συνολικό ποσοστό της
λαμβανόμενης προκαταβολής) της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ …………
(συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής) σύμφωνα με τη σύμβαση με
αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των
ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., ,
πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………,
υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ: .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ...........................
Προς:

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό...................και τη Διακήρυξή σας με
αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού) …………. .
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακες Συμμόρφωσης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχει συμπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο.
Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του Υποψήφιου Αναδόχου που
θα έχει την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή
αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή
αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.
Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ. από τα
οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της
προσφοράς.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των
πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ελάχιστη ανάλυση και χρωματικό
βάθος
1

Παράδοση RAW αρχείων

ΝΑΙ

2

Παράδοση
επεξεργασμένου
ασυμπίεστου αρχείου TIFF

ΝΑΙ

3

Δημιουργία τριών (3) αντιγράφων
σε JPEG μορφή για thumbnail,
μέση ανάλυση και υψηλή ανάλυση

ΝΑΙ

4

5

200-300 dpi και

Φωτοτυπημένο υλικό
(ασπρόμαυρο)

8 bit γκρι

ΝΑΙ

Έντυπο υλικό (ασπρόμαυρο)

400 dpi ή 4000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

Έντυπο υλικό (έγχρωμο)

400 dpi ή 4000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit

ΝΑΙ

Χάρτες και γραφικά (ασπρόμαυρα)

300 dpi ή 4000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

Χάρτες και γραφικά (έγχρωμα)

300 dpi ή 4000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit

ΝΑΙ

Φωτογραφίες (ασπρόμαυρες)

600 dpi ή 5000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

Φωτογραφίες (έγχρωμες)

600 dpi ή 5000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit

ΝΑΙ

Έργα τέχνης (ασπρόμαυρα)

600 dpi ή 5000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

Έργα τέχνης, υφάσματα (έγχρωμα)

600 dpi ή 5000 pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση και 24 bit

ΝΑΙ

13

35mm slides,
(ασπρόμαυρα)

αρνητικά

κλπ

2400 dpi και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

14

35mm slides,
(έγχρωμα)

αρνητικά

κλπ

2400 dpi και24 bit

ΝΑΙ

15

6cm X 6cm slides (ασπρόμαυρα)

2000 dpi και 8 bit γκρι

ΝΑΙ

16

6cm X 6cm slides (έγχρωμα)

2000 dpi και 24 bit

ΝΑΙ

17

Slides ή πλάκες
(ασπρόμαυρα)

6

7
8
9
10
11
12

από

γυαλί

600 dpi και 8 bit γκρι
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Α/Α

1

2

3

4

Προδιαγραφή

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Τίτλος

Περιγραφή

Οπτική Αναγνώριση
Χαρακτήρων (OCR)
για
υποστήριξη
αναζήτησης
και
ευρετηρίασης του
πλήρους κειμένου

Παραγωγή αδιόρθωτου OCR για το
σύνολο του προς ψηφιοποίηση
έντυπου περιεχομένου

Μορφή
αποτελεσμάτων
OCR

Παράδοση αρχείων text και XML σε
μορφή UTF8 αδιόρθωτου OCR. Το
text αρχείο πρέπει να βρίσκεται
ξεχωριστό
αρχείο
τύπου
κωδικοποίησης UTF-8
και να
συμπεριλαμβάνει αλλαγές γραμμής
και σελίδας.

ΝΑΙ

Σε αναλυτικό αρχείο στις πρότυπες
μορφές μορφή ABBYY XML ή την
ανοικτή
μορφή
hOCR,
που
περιλαμβάνούν στοιχεία θέσης για
κάθε χαρακτήρα / λέξη του κειμένου
και επιτρέπουν την παρουσίαση του
κειμένου
με
εφαρμογή
φυλλομέτρησης και με δυνατότητες
αναζήτησης με hit highlighting.

ΝΑΙ

Μορφή
αποτελεσμάτων
OCR

Παράδοση τελικού
αρχείου

Εφόσον
απαιτείται
παράδοση
αρχείων σε μορφή PDF, ενσωμάτωση
στο PDF αρχείο «Image PDF with
hidden text» που επιτρέπει την
αναζήτηση και επιλογή κειμένου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τιτλος

Περιγραφή

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο συστημάτων

Για
την
κωδικοποίηση
των
μεταδεδομένων
χρησιμοποιείται
το
πρότυπο UTF-8.

ΝΑΙ

Εξαγωγή πληροφορίας
σύμφωνα
με
το
πρότυπο RDF

Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει
εξαγωγή σε XML/RDF

NAI

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής

Τα μεταδεδομένα κάθε εγγραφής είναι
διαθέσιμα για ανάκτηση (harvesting) σε
μορφή Dublin Core.

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο συστημάτων
αναζήτησης

Πρέπει να υποστηρίζεται η ευρετηρίαση
τουλάχιστον των μεταδεδομένων από
συνήθεις
διαδικτυακές
μηχανές
αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo).

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα σε Θα πρέπει να υποστηρίζεται ανάκτηση
μεταδεδομένων
βάσει
του
επίπεδο συστημάτων των
ψηφιακών
πρωτοκόλλου OAI-PMH, έκδοση 2.0.
βιβλιοθηκών
και
καταλόγων

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων
και δεδομένων

Στα Dublin Core μεταδεδομένα εγγραφής
που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει
να περιέχεται ένας τουλάχιστον μόνιμος
προσδιοριστής (persistent identifiers) που
να ταυτοποιεί την εγγραφή. Ο μόνιμος
προσδιοριστής
δεν
επιτρέπεται
οποτεδήποτε στο μέλλον να αλλάξει ή να
αποδοθεί σε άλλο ψηφιακό πόρο. Ο
μόνιμος προσδιοριστής θα πρέπει να
ακολουθεί το διεθνές πρότυπο Handle.
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Α/Α

7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τιτλος

Περιγραφή

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων
και δεδομένων

Θα πρέπει να παρέχεται από τον κάθε
πάροχο περιεχομένου προς το σύστημα
του ενιαίου κατάλογου / μητρώο
περιεχομένου η δυνατότητα απευθείας
ανάκτηση του κάθε ψηφιακού αρχείου
στη μέγιστη διαθέσιμη ανάλυση.
Στα μεταδεδομένα εγγραφής που
διατίθενται για ενσωμάτωση στον ενιαίο
κατάλογο μέσω OAI-PMH θα πρέπει για
κάθε ένα από τα ψηφιακά αρχεία που
συνδέονται με την εγγραφή να περιέχεται
λειτουργούσα διαδικτυακή διεύθυνση
(URL) η οποία να επιτρέπει την ανάκτηση
του κάθε αρχείου στη μέγιστη διαθέσιμη
ανάλυση.

ΝΑΙ

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν είναι
εφικτή η παραπάνω προσέγγιση, θα
υπάρχει η εναλλακτική τα ψηφιακά
αρχεία να διατίθενται μαζικά για
ανάκτηση μέσω HTTP server ή FTP server.
Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα των
αρχείων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε
να αναπαριστούν μοναδικό identifier της
αντίστοιχης εγγραφής μεταδεδομένων,
ώστε να είναι εφικτή η άμεση
αντιστοίχιση ψηφιακών αρχείων με
εγγραφές μεταδεδομένων.

8

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων
και δεδομένων

Στα μεταδεδομένα εγγραφής που
διατίθενται μέσω OAI-PMH προς τον
ενιαίο κατάλογο θα πρέπει για κάθε ένα
από τα ψηφιακά αρχεία που συνδέονται
με
την εγγραφή
να
περιέχεται
λειτουργούσα διεύθυνση (URL) η οποία
να επιτρέπει την ανάκτηση υλικού
κατάλληλου
για
την
προβολή/προεπισκόπιση
του
κάθε
αρχείου. Παραδείγματα: εικόνα ανάλυσης
επιπέδου thumbnail για εικόνες, εικόνα
εξωφύλλου για βιβλία, εικόνα πρώτης
σελίδας
για
άρθρα,
κώδικας
ενσωμάτωσης σε τρίτη ιστοσελίδα για
streaming video.
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τιτλος

Περιγραφή

9

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων
και δεδομένων

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.language
(αν
υπάρχει)
στα
μεταδεδομένα
εγγραφής που διατίθενται μέσω OAI-PMH
θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO
639-2, ενώ για τις περιπτώσεις γλωσσών
που στο συγκεκριμένο πρότυπο έχουν
δύο διαφορετικούς κωδικούς (ορολογίας
και βιβλιογραφικό), θα πρέπει να
χρησιμοποιείται
ο
βιβλιογραφικός
κώδικας (ISO 639-2/B).

ΝΑΙ

10

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων
και δεδομένων

Η κωδικοποίηση του πεδίου dc.date (αν
υπάρχει) στα μεταδεδομένα εγγραφής
που διατίθενται μέσω OAI-PMH θα πρέπει
να ακολουθεί το πρότυπο ISO 8601.

ΝΑΙ

11

Διαλειτουργικότητα σε
επίπεδο σύνταξης και
δομής μεταδεδομένων

Δεσμευμένα λεξιλόγια, θησαυροί και
συναφή
εργαλεία
ορολογίας που
αναπτύσσονται στο πλαίσιο έργων θα
πρέπει να διατίθενται για εξαγωγή σε
μορφή συμβατή με ένα από τα παρακάτω
πρότυπα:

ΝΑΙ

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.





Simple Knowledge Organization
System (SKOS)
ISO 2788 ISO 5964

12

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα
εγγραφών σε θεματικές κατηγορίες θα
πρέπει
να
περιέχει
μοναδικό
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο
ελεγχόμενο λεξιλόγιο ή/και θησαυρό.

ΝΑΙ

13

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα
εγγραφών σε ονόματα ανθρώπων θα
πρέπει
να
περιέχει
μοναδικό
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο
ελεγχόμενο λεξιλόγιο / θησαυρό.

ΝΑΙ

14

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα
εγγραφών σε τοπωνύμια θα πρέπει να
περιέχει μοναδικό αναγνωριστικό τους σε
καθιερωμένο ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ.
geonames) ή/και θησαυρό.

ΝΑΙ
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Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τιτλος

Περιγραφή

15

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα
εγγραφών σε ονόματα οργανισμών θα
πρέπει
να
περιέχει
μοναδικό
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames)
ή/και θησαυρό.

ΝΑΙ

16

Διαλειτουργικότητα σε
σημασιολογικό
επίπεδο.

Κάθε αναφορά στα μεταδεδομένα
εγγραφών σε χρονολογικές περιόδους θα
πρέπει
να
περιέχει
μοναδικό
αναγνωριστικό τους σε καθιερωμένο
ελεγχόμενο λεξιλόγιο (π.χ. geonames)
ή/και θησαυρό.

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
4.1 Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές iOS και Android
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.2.1 Ανάπτυξη εφαρμογής
ψηφιακού ξεναγού για έξυπνες συσκευές iOS
και Android & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

4.2 Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού χάρτη αποικιών
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.2.2 Ανάπτυξη ψηφιακού
διαδραστικού χάρτη αποικιών & Α.6.1
Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά
τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

4.3 Ανάπτυξη ψηφιακού κέντρου πληροφόρησης (info kiosk) για την αρχαία Όλυνθο
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.2.3 Ανάπτυξη ψηφιακού
κέντρου πληροφόρησης (info kiosk) για την
αρχαία Όλυνθο & Α.6.1 Απαιτήσεις και
τεχνικές
προδιαγραφές
ανά
τμήμα
αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4.4 Ψηφιακό χρονολόγιο
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων
Α.6.1.2.3.1
Ψηφιακό
χρονολόγιο & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

4.5 Ψηφιακή διαδραστική κάτοψη της αρχαίας Ολύνθου
Α/Α

1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων
Α.6.1.2.3.2
Ψηφιακή
διαδραστική κάτοψη της αρχαίας Ολύνθου &
Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές
ανά τμήμα αντικειμένου.
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4.6 Παραγωγές βίντεο
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.2.3.3 Παραγωγές βίντεο
Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές
ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.3 Ψηφιακό αποθετήριο
επιστημονικών δεδομένων για την τοπική
παραγωγή κεραμικής & Α.6.1 Απαιτήσεις και
τεχνικές
προδιαγραφές
ανά
τμήμα
αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.4 Ανάπτυξη διαδικτυακού
κόμβου & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
7.1 Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση (αποικίες)
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.1.1 Τεκμηρίωση και
ψηφιοποίηση (αποικίες) & Α.6.1 Απαιτήσεις
και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα
αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

7.2 Ψηφιοποίηση (γραμμική σχεδιαστική αποτύπωση - φωτογράφηση - τρισδιάστατη σάρωση)
Α/Α

1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων
Α.6.1.1.2
Ψηφιοποίηση
(γραμμική
σχεδιαστική
αποτύπωσηφωτογράφιση-τρισδιάστατη σάρωση) & Α.6.1
Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά
τμήμα αντικειμένου.
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7.3 Ψηφιοποίηση (αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου)
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων
Α.6.1.1.3
Ψηφιοποίηση
(αρχαιολογικός χώρος Ολύνθου), Α.6.1.1.1
Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση (αποικίες) &
Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές
ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ)
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.1.5 Υπηρεσίες ερμηνείας
(συγγραφή σεναρίων, σύνταξη-επιμέλεια
κειμένων, μεταφράσεις) & Α.6.1 Απαιτήσεις
και τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα
αντικειμένου.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.1 Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.2.1 Υπηρεσίες πιλοτικής
λειτουργίας & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

9.2 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.2.2 Υπηρεσίες Τεχνικής
Υποστήριξης & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

9.3 Εκπαίδευση προσωπικού
Α/Α

1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.2.3, Α.13 Εκπαίδευση
Προσωπικού & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.
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9.4 Μετάπτωση δεδομένων και εφαρμογών από παλιά συστήματα
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.2.4 Μετάπτωση δεδομένων
και εφαρμογών από παλιά συστήματα, Α.6.1
Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ανά
τμήμα
αντικειμένου
&
ΠΙΝΑΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 3.

1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

9.5 Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε Data Center
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων Α.6.2.5 Υπηρεσίες Φιλοξενίας
σε Data Center & Α.6.1 Απαιτήσεις και
τεχνικές
προδιαγραφές
ανά
τμήμα
αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

9.6 Δράσεις δημοσιότητας και προβολής
Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
παραγράφων A.6.2.6 Δράσεις δημοσιότητας
και προβολής & Α.6.1 Απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

1

ΝΑΙ

10 Προτάσεις για τον γραφιστικό σχεδιασμό επιλεγμένων εφαρμογών του κόμβου
Α/Α

1

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Συμμόρφωση με την απαίτηση για την
κατάθεση προτάσεων για τον γραφιστικό
σχεδιασμό επιλεγμένων εφαρμογών του
κόμβου (Mock-ups).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
Αφορά την υπηρεσία για το υποέργο 2 «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών» της πράξης: «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της
Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους» σύμφωνα με την αριθ.
………………………………………… διακήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους.

Α/Α

1.1

1.2

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εργασίες
ψηφιοποίησης
αρχαιολογικού
υλικού
Εργασίες
τεκμηρίωσης και
ταξινόμησης
αρχαιολογικού
υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ψηφιοποίηση και
ψηφιακή
επεξεργασία
υλικού

Α/Μ

20

Τεκμηρίωση
αρχειακού υλικού

Α/Μ

24

A/Μ

10

Α/Μ

15

Α/Μ

10

Λεπτά

18

Εφαρμογή για
έξυπνες συσκευές

Α/Μ

13

Ανάπτυξη
δικτυακής
προβολής της
συλλογής

Α/Μ

14

1.3

Υπηρεσίες
ερμηνείας

Συγγραφή
σεναρίων,
σύνταξηεπιμέλεια
κειμένων,
μεταφράσεις

1.4

Ψηφιακό
αποθετήριο
επιστημονικών
δεδομένων για
την τοπική
παραγωγή
κεραμικής

Ψηφιακή βάση
δεδομένων

1.5

Ανάπτυξη
ιστοτόπου

1.6

Παραγωγές
βίντεο

1.7

1.8

Ανάπτυξη
εφαρμογής
ψηφιακού
ξεναγού για
έξυπνες συσκευές
iOS και Android
Ανάπτυξη
ψηφιακού
διαδραστικού
χάρτη αποικιών

Ανάπτυξη
δικτυακής Πύλης
προβολής
Παραγωγή 6
βίντεο 3 λεπτών
το καθένα
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1.9

Ψηφιακό
χρονολόγιο

1.10

Ψηφιακή
διαδραστική
κάτοψη της
αρχαίας Ολύνθου

1.11

Εκπαίδευση

1.12

Πιλοτική
Λειτουργία

1.13

Παραγωγή
2γλώσσου
φυλλαδίου

1.14

Ημερίδα 1

1.15

Ημερίδα 2

Ανάπτυξη
δικτυακής
προβολής της
συλλογής
Ανάπτυξη
δικτυακής
προβολής της
συλλογής
Υπηρεσίες
εκπαίδευσης
Υπηρεσίες
πιλοτικής
λειτουργίας
Δράσεις
δημοσιότητας
Δράσεις
δημοσιότητας
Δράσεις
δημοσιότητας

Α/Μ

11

Α/Μ

8

Α/Ω

50

Α/Μ

1,5

ΤΕΜ

3000

ΚΑΤ’ΑΠΟΚ.

1

ΚΑΤ’ΑΠΟΚ.

1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%)

Επιλεχθείς τρόπος πληρωμής (σύμφωνα με το άρθρο 5.1) : …………………………………………………………………
Χρόνος ισχύος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5.): ……………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα
διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου
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Έργο

161

Εργοδότης

Θέση161 και Καθήκοντα στο Έργο

Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, consultant, business expert κ.λπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Περιεχόμενο υπεύθυνης-ων δήλωσης-ων που προσκομίζονται ως
δικαιολογητικά κατακύρωσης
Δηλώνω162 υπεύθυνα ότι:
Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:
Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική
ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης163,164.
Ή
Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που δεν έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
ελληνική νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αλλά τα συγκεκριμένα ποσά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα
ποσά]
Ή
Έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
εθνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης αλλά ενημερώθηκα/ενημερωθήκαμε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ή να
προβούμε σε δεσμευτικό διακανονισμό πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής/της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. [αναγράφεται το ποσό και η ημερομηνία ενημέρωσης]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις
διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:

162

Αφορά στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού και δεν είναι υποχρεωτική η ένορκη βεβαίωση κατά
τους όρους της διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας
163
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η παρούσα δήλωση αφορά ως προς
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

164

Οι υποχρεώσεις θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Επίσης, όταν οι υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί με την
καταβολή των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγή σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
στο μέτρο που τηρούνται οι όροι του δεσμευτικού διακανονισμού.
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Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης

165

Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να
εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία]
Ιδίως στην περίπτωση εξυγίανσης:
Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης δικαστικής
απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης166
Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
Ή
Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄
93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης167
Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και
την υπογραφή της παρούσας, με :
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης
συμβάσεων ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και
β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,
τα οποία:
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της
σύμβασης ή/και
ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της
Ή
Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016

165
166
167

Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
αποκλεισμού
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…….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις ενδεχόμενης
σύγκρουσης συμφερόντων]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης168
Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις
συνδεδεμένες με εμένα επιχειρήσεις.
Ή
Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των εγγράφων της παρούσας
σύμβασης με την εξής ιδιότητα….
[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο
πρότερης συμμετοχής]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ Διακήρυξης169
Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης170
Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης171
Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης172

168
169
170
171
172

Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται
αποκλεισμού
Ο όρος αυτός περιλαμβάνεται
αποκλεισμού.

στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
στη Δήλωση εφόσον περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη ο συγκεκριμένος δυνητικός λόγος
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Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας
πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:
Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης.
Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με
απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και
πληροφορίες για την κύρια δίκη]
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.
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ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

173

Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016.

ΔΗΛΩΣΗ
Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω
στην αναθέτουσα αρχή …………………………. να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών και να προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

173

Απαιτείται μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Αποδεικτικά μέσα – Υπηρεσίες (2.2.9.2)

α/α
2.2.3.1

2.2.3.2

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
καταδίκες για τα αδικήματα που ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
ορίζονται στο άρθρο άρθρο 73 παρ. 1 δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
ν. 4412/2016:
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει
Ενεργητική δωροδοκία κατά το εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του του.
οικονομικού φορέα
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
Απάτη εις βάρος των οικονομικών τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό
συμφερόντων
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1: α)
της Ένωσης
επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν
Τρομοκρατικά
εγκλήματα
ή εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις
εγκλήματα
συνδεόμενα
με (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
τρομοκρατικές δραστηριότητες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
Νομιμοποίηση
εσόδων
από (e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη
παράνομες
δραστηριότητες
ή ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορίας ανθρώπων
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αρχή του οικείου
αφορά την καταβολή φόρων, τόσο κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν
στη χώρα στην οποία είναι λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
εγκατεστημένος όσο και στην Ελλάδα, πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις
εάν είναι άλλο από τη χώρα περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση
εγκατάστασης
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν
καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
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α/α

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
υποβολής της
ή, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
Ο
οικονομικός
φορέας
έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον
αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη
χώρα
στην
οποία
είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;

2.2.3.4.α

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν
λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση
αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν
καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον eΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε
άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν
υπάγεται)
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που
ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο
στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά
στον e-ΕΦΚΑ)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αθέτηση των υποχρεώσεων που Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
απορρέουν από διατάξεις της οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις
περιβαλλοντικής,
υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
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α/α
2.2.3.4.β

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
νομοθεσίας
Καταστάσεις
οικονομικής Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
αφερεγγυότητας:
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει
Πτώχευση
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
ή ειδική εκκαθάριση
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
Αναγκαστική
διαχείριση
από όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της
δικαστήριο ή εκκαθαριστή
παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης
δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται
διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών
(e-Certis)) και β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Αναστολή
δραστηριοτήτων

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης,
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου,
ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
πιστοποιητικό μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο
προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους
συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του
χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα παράγραφος
διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής
εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις των
αρμοδίων αρχών.
επιχειρηματικών γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/
Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της
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2.2.3.4.γ

2.2.3.4.δ

2.2.3.4.ε

2.2.3.4.στ

2.2.3.4.ζ
και η

2.2.3.4.θ

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς τους.
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με
ανταγωνισμού
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι
τυγχάνει στη περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση
β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93),
και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
συμμετοχής του στη διαδικασία οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν
σύναψης σύμβασης
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
προετοιμασία
της
διαδικασίας οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με
σύναψης της σύμβασης
αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης
εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
άλλες παρόμοιες κυρώσεις από οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη
προηγούμενη σύμβαση
καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε
σχέση με προηγούμενη σύμβαση.
Σοβαρές
απατηλές
δηλώσεις, Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
απόκρυψη
πληροφοριών, οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος
ανικανότητα
υποβολής σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
δικαιολογητικών,
απόπειρα πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει
αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση
εμπιστευτικών πληροφοριών.
να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
παραπτώματος
επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί
σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους
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2.2.3.9

2.2.4

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από
αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικέςκυρωτικές αρμοδιότητες.
Οριζόντιος
αποκλεισμός
από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης
επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και
συμβάσεις παραχώρησης
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό
μητρώο
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό,
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,
από
υπεύθυνη
δήλωση
του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των
τον αριθμό ετών που απαιτούνται τριών (3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η
βάσει της σχετικής Διακήρυξης
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε
περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση
ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από
τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ.
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α.
κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του
τελευταίου
οικονομικού
έτους
υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)
για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις
που
λειτουργούν
ή
ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που
έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Σύσταση οικονομικού φορέα ή Για οικονομικούς φορείς που έχουν λειτουργήσει
έναρξη δραστηριοτήτων
χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο στη
διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα στην οποία θα δηλώνεται η ημερομηνία
ίδρυσης του οικονομικού φορέα ή που άρχισε της
δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. Οι
λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το
χρονικό διάστημα λειτουργίας.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που παρασχέθηκαν και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα
έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
της περιόδου αναφοράς
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε
πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή
Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης,
στην σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης
(εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
σύμβασης από την οποία θα προκύπτει ότι
καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις
και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα
οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα
αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα
βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός
των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη
δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση
των
παραπάνω,
προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην
οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν
κατέστη εφικτή η προσκόμιση των παραπάνω
δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από
αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται,
της σχετικής σύμβασης.
Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον
πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.

θα

Για το σύνολο των έργων του Πίνακα, οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και
δείγματα του γραφιστικού σχεδιασμού τους, δηλαδή
ενδεικτικές απεικονίσεις του περιεχομένου των
εφαρμογών.
2.2.6.στ

2.2.7

Ομάδα έργου

-

Υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα ονόματα,
τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των
στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την
εκτέλεση των υπηρεσιών
- Βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το
Παράρτημα VΙΙ.
- Υπεύθυνη δήλωση κάθε ενός από τα μέλη της
Ομάδας Έργου αναφορικά με την εγκυρότητα
όσων αναγράφονται στο υποβληθέν βιογραφικό
σημείωμα.
- Τίτλοι σπουδών των στελεχών και αποδεικτικά
εμπειρίας.
- Καταστάσεις προσωπικού / συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ή/και ανεξάρτητων
υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ.
9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.] για τα στελέχη
που είναι στο μόνιμο προσωπικό του
υποψηφίου φορέα.
- Υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των
εξωτερικών συνεργατών.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
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2.2.8.2

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.9.2)
Λόγος
αποκλεισμού-Κριτήριο Δικαιολογητικό
ποιοτικής επιλογής
διασφάλισης
ποιότητας, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
συμπεριλαμβανομένης
της Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή
προσβασιμότητας για άτομα με ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε
ειδικές ανάγκες
κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα
εξηγεί τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην
οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους
θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της
υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των
προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την
ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό,
σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
ανακηρυχθεί ανάδοχος.
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