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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Ηράκλειο, 08/11/2013  

Αρ. Πρ.: 193482   

Ταχ. ∆/νση: ∆ιονυσιου 13Α ,Νέα Αλικαρνασσός  
Τ.Κ. 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Πληροφορίες:Σπυριδακης Γιάννης  
Τηλέφωνο: 2810-247522, FAX: 2810244747 
E-mail : spyridakis-i@heraklion.gr 

 

 

Προκήρυξη Ανοιχτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµικής απόψεως προσφορά για το Υποέργο: «Ψηφιακή περιήγηση στην 

ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» του έργου «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της 

Νέας Αλικαρνασσού» 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα  

16/12/2013 ∆ΕΥΤΕΡΑ 12:00 π.µ.  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α , Τ.Κ. 71601, 

ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 

Απόφαση Ένταξης: 981/12.02.2013 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 427920 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ: 204.795,00 € Ευρώ 

(166.500,00 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%). 
 

           Χρονική διάρκεια του Υποέργου: 16 µήνες  

• Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί βάσει του Π.∆. 118/2007 συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δηµοσίευση 

στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δηµοσίευση 

στις Ελληνικές Εφηµερίδες 

12/11/2013 08/11/2013 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ∆ήµος Ηρακλείου 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α , ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ,Τ.Κ. 71601, 

 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
Ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό 

των διακοσίων τεσσάρων Χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε 

Ευρώ (204.795,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 166.500,00€) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

Το Υποέργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 

από το ΕΤΠΑ.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  
16 µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Σύµφωνα µε το Άρθρο: 

 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης της παρούσης 

∆ιακήρυξης. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

16/12/2013, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α , Τ.Κ. 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  

, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ)  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση / ένωση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

2. Υποέργο: το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.  

3. Κυρίως Έργο: το έργο «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» 

4. ∆ιακήρυξη: το παρόν έγγραφο που εκδίδεται κατά νόµο και για τους ενδιαφερόµενους / υποψηφίους 

διαγωνιζόµενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει, µεταξύ άλλων, την περιγραφή του 
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αντικειµένου, τις προϋποθέσεις και το κανονιστικό πλαίσιο επί τη βάσει του οποίου διενεργείται ο 

διαγωνισµός. 

5. Ε∆∆: Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Το αρµόδιο για την αποσφράγιση 

και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. ΕΠΠ: Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης. Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που συγκροτείται από 

την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την προσήκουσα εκτέλεση των όρων 

της σύµβασης του υποέργου και την παραλαβή του υποέργου (τµηµατική – οριστική). 

7. ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆: Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, σύµφωνα 

µε το ελληνικό δίκαιο. 

8. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το 

προκηρυσσόµενο υποέργο, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου Ηρακλείου ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των 

Αναδόχου/ων του υποέργου που θα επιλεγεί/ουν. 

9. Αναθέτουσα Αρχή: Ο ∆ήµος Ηρακλείου, που προκηρύσσει το παρόν υποέργο και που θα υπογράψει µε 

τον/τους Ανάδοχο/ους τη σύµβαση για την εκτέλεση του υποέργου.  

10. Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων 

συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

11. Εκπρόσωπος : Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο 

τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά 

εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 

προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 

12. Ανάδοχος : Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την 

υλοποίηση του υποέργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συµβατικά 

τεύχη και στοιχεία. 

13. Συµβατική Τιµή: Η συνολική τιµή στην οποία θα κατακυρωθεί το υποέργο και θα αποτυπωθεί στη 

σύµβαση. 

14. Συµβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του 

υποέργου.  

15. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο διαγωνιζόµενος / υποψήφιος ανάδοχος  µε έγγραφη δήλωσή του, στην 

οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική 

διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας 

(ιδία κοινοποιήσεις αποφάσεων, εγγράφων κλπ.) της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

16. Συχνές Ερωτήσεις (FAQ-Frequently Asked Questions): Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που 

αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο (site) και αφορούν στην εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής παροχή 

διευκρινίσεων επί της διακήρυξης και του υποέργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A.1 Στόχος του Υποέργου 

Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου επιδιώκεται η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας 

ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής, η εγκαθίδρυση καινούριων ηλεκτρονικών καναλιών 

επικοινωνίας µε τους δηµότες και τους επισκέπτες και η ανάπτυξη και παροχή στους πολίτες ψηφιακών 

πολιτιστικών υπηρεσιών που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν τη πολιτιστική δυναµική 

του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός του έργου αποτελεί η ανάπτυξη και η παρουσίαση ψηφιακού περιεχοµένου 

ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, θα πραγµατοποιηθεί καταγραφή της Ιστορίας του 

τόπου από την εποχή της έλευσης των προσφύγων από την Τουρκία και του ρόλου τους στην ανάπτυξη της 

Νέας Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα µέχρι και σήµερα, και η παρουσίαση του 

υλικού µέσα από µια ψηφιακή πλατφόρµα. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα ενηµέρωσης και πολιτιστικής 

πληροφόρησης των κατοίκων, επισκεπτών και άλλων ενδιαφερόµενων για την περιοχή άµεσα, αφού θα 

έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόµενο, το οποίο θα διαχέεται µέσω σταθερών σταθµών πληροφόρησης 

(infokiosks) που θα τοποθετηθούν σε επιλεγµένα σηµεία της περιοχής. 

Επιπλέον θα γίνει αναφορά και σύνδεση µε τις προσφυγικές γειτονίες του ευρύτερου πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος του Ηρακλείου και καταγραφή και παρουσίαση των δικτύων επικοινωνίας µεταξύ των 2 

περιοχών. 

A.2 Σκοπός του υποέργου   

Το συγκεκριµένο έργο προτείνεται ως παράδειγµα δυναµικής δράσης, που συνδυάζει ένα τριπλό στόχο: 

α) εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που προωθούν τα Ολοκληρωµένα Σχέδια Αστικής 

Ανάπτυξης, 

β) προωθεί τη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων για τη λειτουργική διασύνδεση της περιοχής και 

των περιαστικών ζωνών σε ένα ενιαίο πλαίσιο, 

γ) υπηρετεί την ανάδειξη και προβολή του ευρύτερου αστικού και περιαστικού χαρακτήρα της 

Αλικαρνασσού και του Ηρακλείου γενικότερα. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόµου χαρακτήρα που στοχεύουν:  

α) στην ψηφιοποίηση του ιστορικού-πολιτιστικού αποθέµατος της Νέας Αλικαρνασσού, 

β) στη διάχυση του πολιτιστικού προϊόντος µέσω σταθερών σταθµών πληροφόρησης (infokiosk) σε 

χώρους µεγάλης επισκεψιµότητας της περιοχής. 

Γ) Στη διάχυση του Πολιτιστικού προϊόντος και µέσω ειδικής εφαρµογής για φορητές συσκευές (pdas, κινητά 

smart phones).  

Με την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου τα αναµενόµενα οφέλη είναι πολλαπλά και αφορούν:  

• στη διασύνδεση του Νέας Αλικαρνασσού και της ευρύτερης περιοχής σε ένα ενιαίο µοντέλο 

τουριστικής και πολιτιστικής προβολής και παροχής υπηρεσιών, 

• στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής, 

• στην παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης των ενδιαφερόµενων 
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• στην προσαρµογή στις βασικές αρχές και κατευθύνσεις της πρωτοβουλίας «eEurope 2005, An 

information society for all». 

Σηµειώνεται, ότι το έργο απευθύνεται σε ευρεία οµάδα κοινού και ικανοποιεί οµάδες, όπως: 

• Κατοίκους της Νέας Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα 

• Οµογενείς 

• Τουρίστες από την Ελλάδα και το εξωτερικό 

• Μαθητές και φοιτητές 

• ∆ασκάλους και καθηγητές 

• Πανεπιστηµιακούς 

• Ερευνητές 

• Ιστορικούς – αρχαιολόγους 

• ΑΜΕΑ 

• Άλλους 

 

A.3 Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και σύµφωνα µε την 805/2012 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές , προκηρύσσει ανοικτό 

διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά για το 

υποέργο µε τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού». Το προκηρυσσόµενο υποέργο 

είναι ενταγµένο στο ΕΠ. Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 . Οι απαιτήσεις σχετικά µε τις 

υπηρεσίες περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. της παρούσας προκήρυξης. 

A.4 Προϋπολογισµός  

Ο προϋπολογισµός του υποέργου ανέρχεται σε 204.795,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 166.500,00 €). Το υποέργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ε.Π. Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ.  

Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό, όπως αυτός προσδιορίζεται παραπάνω απορρίπτονται. 

Οι δαπάνες του υποέργου θα βαρύνουν το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης 

ΣΑΕΠ0028 και είναι εγγεγραµµένο στο Π∆Ε µε κωδικό πράξης 2013ΕΠ00280015. 

A.5 ∆ιάρκεια υποέργου - Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης 

Η διάρκεια του υποέργου δεν µπορεί να υπερβεί τους 16 µήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει (µε την τεχνική προσφορά του) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα 

εκτέλεσης του υποέργου, σύµφωνα και µε τους πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις 

Φάσεις Υλοποίησης του Υποέργου. 

Το χρονοδιάγραµµα είναι ουσιώδες και θα ληφθεί υπ' όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Προσφορά 

µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο θα απορρίπτεται. 
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A.6 Νοµικό κανονιστικό & θεσµικό Πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών ανοιχτός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα σύµφωνα µε 

τις διατάξεις:  

• Του Π.∆. 118/2007 κανονισµός προµηθειών του ∆ηµοσίου.  

• Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

• Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

• Του Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις». 

• Της απόφασης 16820/2-9-2010 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) 

όπως τροποποιήθηκε µε την 1500/28-1-2011 απόφαση του Υφυπουργό Εσωτ. Αποκ. & Ηλ. ∆ιακυβ. 

(ΦΕΚ 134Β/9-2-11). 

• ΤΟΥ Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163 Α) ΑΡΘΡΟ 46 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

• ΤΟΥ Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131 Α/28-6-2006) «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»,  ΑΡΘΡΟ 9. 

• Του Ν. 3614/2007, ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007, ∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 –2013. 

• Του Ν. 2286/95,  «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Της Απόφασης 35130/739 «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 

για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθειες προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 

εκτέλεση έργων». 

• Τον κανονισµό προµηθειών των ΟΤΑ 11389/93  - ΕΚΠΟΤΑ 

• Και την υπ. Αρίθµ: 237/05.12.2012 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου Ρυθµίσεις κατεπειγόντων 
θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων ….,  

 
και τις εξής αποφάσεις: 

• Την υπ’ αριθµόν 1178/06.03.2012 πρόσκληση της ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΟΣΑΠΥ ∆ήµου 

Ηρακλείου.  

• Την υπ’ αριθµ. 805/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ηρακλείου που εγκρίνει 

την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στην 

ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού». 

• Την υπ΄ αριθµ. 981/12.02.2013 απόφαση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 

Κρήτης για την ένταξη - χρηµατοδότηση του υποέργου στη ΣΑΕΠ0028 

• Την 628/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου, µε την οποία 

εγκρίθηκαν τα τεύχη  και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, για την προκήρυξη και διεξαγωγή 

του ∆ιαγωνισµού του υποέργου: «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού».   

• Την υπ. αριθµ. πρωτ. 3325/19-06-2013  απόφαση της Ε∆Α Περιφέρειας Κρήτης για σύµφωνη 

γνώµη επί των τευχών δηµοπράτησης του υποέργου. 
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A.7 Ενστάσεις- Πρόσφυγες 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ’ αυτόν και της νοµιµότητας της 

διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως 

στο ∆ήµο Ηρακλείου, η οποία και αποφαίνεται σχετικά σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π∆ 118/07 και τα 

ισχύοντα σε αυτό τόσο για τα χρονικά όρια υποβολής των ενστάσεων όσο και για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης (άρθρο 15, παρ. 6ΙΙ, Π∆118/07). 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν γίνονται 

δεκτές. 

A.8 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ∆ήµος Ηρακλείου που προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό µε βάση την 653/2013 

Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.                  

∆ιεύθυνση:  ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α ,ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ, Τ.Κ 71601 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2810-247522 

Αρµόδιοι Υπάλληλοι: ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

A.9 Τρόπος Λήψης των Τευχών του ∆ιαγωνισµού – Ηµεροµηνίες Αποστολής της 

διακήρυξης για δηµοσίευση – Προθεσµία Λήψης των Τευχών του ∆ιαγωνισµού   

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από τον ∆ήµο Ηρακλείου και συγκεκριµένα από το κτήριο 

της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών ∆ιονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός   (αρµόδιος κ. ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ , τηλ. : 2810247-522,) email: spyridakis-i@heraklion.gr εργάσιµες µέρες και ώρες 09:00 π.µ. έως 

15:00. Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των 

ενδιαφεροµένων (Επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ, ∆ΟΥ), έτσι 

ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την 

περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Για 

τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Η 

προθεσµία για την λήψη των  τευχών του διαγωνισµού είναι 6 ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήτοι την 09/12/2013.  

Επίσης είναι δυνατόν να τους αποσταλούν τα τεύχη και ταχυδροµικά, µε φροντίδα και δαπάνες των 

ενδιαφερόµενων, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την ταχυδροµική παραλαβή από το ∆ήµο Ηρακλείου 

της σχετικής αίτησης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του 

διαγωνισµού. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται µε ευθύνη κάθε υποψηφίου είτε αυτοπροσώπως είτε µε 

ταχυµεταφορέα (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορέα (courier), η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 
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Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της, να 

την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 

σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα 

Αρχή ζητώντας νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό 

της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου αυτής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklion.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και 

καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και την ορθότητα των εγγράφων που 

βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να την εγγυηθεί.  

Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιεύτει  στον ελληνικό τύπο  και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις . 

ΘΑ καταχωρήθει   επίσης και στο δικτυακό τόπο www.heraklion.gr της Αναθέτουσας Αρχής. 

A.10 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τους όρους και εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα 

προκήρυξη, δηλ. την 16/12/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00. Προσφορές που κατατίθενται 

µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής, είναι εκπρόθεσµες και δεν παραλαµβάνονται από την 

Ε∆∆. 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται και  µε ταχυδροµείο ή courier στο ∆ήµο Ηρακλείου στη διεύθυνση 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α Τ.Κ 71601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ  θα 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη και θα πρωτοκολλούνται αµέσως, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της καταληκτικής ηµέρας 

παράδοσης προσφορών.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιαδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών του ∆ήµου Ηρακλείου πριν την εκπνοή της προθεσµίας που καθορίζεται στην προκήρυξη, 

προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  

A.11 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr).    

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, συµπληρωµατικές 

πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόµενο της παρούσας Προκήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ 

της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 και 

αυτές θα παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.∆. 
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118/2007. Σηµειώνεται ότι ως όριο στην παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων τίθεται η 

µη ουσιώδης τροποποίηση της Προκήρυξης. Αρµόδιος για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα της Τεχνικής 

περιγραφής είναι οι υπάλληλοι:  ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ .  

A.12 Σχήµα ∆ιοίκησης και Υλοποίησης Υποέργου  

∆ύο φορείς συµµετέχουν µε διακριτούς ρόλους ο καθένας στην υλοποίηση του υποέργου:  

1) Ο Ανάδοχος του Υποέργου, και 2) Η Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην τεχνική προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για 

το σχήµα διοίκησης και υλοποίησης του υποέργου περιγράφοντας µε σαφήνεια την οργάνωση και το 

προσωπικό που θα διαθέσει, µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο 

υποέργο.  

A.13 ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισµοί 

που δραστηριοποιούνται στους τοµείς που αφορούν στο αντικείµενο του υποέργου και συγκεκριµένα:  

� Σχεδίαση και Υλοποίηση έργων προβολής Ψηφιακού Πολιτιστικού υλικού. 

� Ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και πολυµεσικών εφαρµογών 

 

και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 

Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν δικαίωµα συµµετοχής 

µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το 

ειδικό µέρος του Υποέργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου. 

Στο συµφωνητικό της παρ. Α.15 της παρούσας, θα πρέπει να ορίζεται και αντίκλητος της 

κοινοπραξίας – ένωσης, ήτοι πρόσωπο δεκτικό κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή 

• Ότι όλα τα πρόσωπα ή οι εταιρείες της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για 

την υποβολή της προσφοράς τους.  

A.14 Εγγύηση Συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης του Υποέργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 10.239,75 € 

(∆έκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών).              
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Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη. 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε 

(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Υποέργο, αρνηθεί να υπογράψει 

εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει –προ της υπογραφής της Σύµβασης- την Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη 

συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει 

αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των 

κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 

τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 

«ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Παραρτήµατος 3 της παρούσας διακήρυξης. 

A.15 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους, σε χωριστό 

φάκελο µε ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά συµµετοχής, λαµβάνοντας υπόψη τις επεξηγήσεις/οδηγίες: 

(α) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. Α.14 «Εγγύηση Συµµετοχής» της 

παρούσας. 

(β) Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 

και στις οποίες ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι: 

Α: µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, 

1. i. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου, Β) 

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, 

κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 

όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
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την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες. 

ii. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο, οι παραπάνω δηλώσεις (i) 

και (ii) αφορούν: 

α)  Τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε,  Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα  Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ)   Όταν ο συµµετέχων είναι συνεταιρισµός, τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού 

δ)  Όταν ο συµµετέχων είναι  ένωση  προµηθευτών – κοινοπραξία, κάθε µέλος σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

ε)  Σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου, τους νόµιµους  εκπροσώπους  του. 

2. ∆εν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα). 

3. ∆εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 (Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά και συνεταιρισµούς. 

4. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισµούς κύριας και επικουρικής 

κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

5. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή 

ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 

6. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της, εντός 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας Αρχής, τα επιµέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 2 του 

Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.∆.. 

7. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

Β: 

1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα. 
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Γ: 

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.  

(γ) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την 

προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του 

εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

«Οι ως άνω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δύναται να φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής». 

Τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε., Ε.Π.Ε.: 

1. ΦΕΚ σύστασης. 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι 

µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει). 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆.Σ. ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του 

νοµικού προσώπου. 

4. Πρακτικό ∆.Σ. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος 

του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται 

συγκεκριµένα άτοµο ως αντίκλητος. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη 

λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 
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Εάν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, οφείλει να καταθέσει όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 

συµµετοχής για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / 

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) και επιπλέον: 

1. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκριση του για τη συµµετοχή του Μέλους:  

− στην Ένωση / Κοινοπραξία, και  

− στο ∆ιαγωνισµό. 

2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας όπου: 

− να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή σαφήνεια το µέρος του υποέργου 
(φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο 
σύνολο της προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του 
υποέργου, 

− να ορίζεται  κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της για τη συµµετοχή 
της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 

θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόµενο. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Ελλείψεις δικαιολογητικών οδηγούν στον αποκλεισµό του προσφέροντα από την συνέχεια του διαγωνισµού. 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

A.16 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός οφείλει να καταθέσει εντός 

είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά (σύµφωνα µε τη νοµική του µορφή) λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / 

οδηγίες, σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Οι Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής).  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

7. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί 
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υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης µε το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής).  

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

7. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον υποψήφιο Ανάδοχο. 



 

Σελίδα 19 από 94 

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Τα Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., δ) οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου, δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 

της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής 

της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

9. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Συνεταιρισµού δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής). 



 

Σελίδα 22 από 94 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

9. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

10.Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό 

τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισµός εντός του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

Τα Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού. 

2. Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νοµικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει 

µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, µε το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της 

επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι, κατά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

9. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, όταν αυτά δεν υποβάλλονται από τον ίδιο τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψήφιου 

Αναδόχου.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 

να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, µε υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή 
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βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

διαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

•  Πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αναφέρονται παραπάνω, για 

κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 

στην Ελληνική γλώσσα. 

Όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση 

γίνεται στον υποψήφιο Ανάδοχο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 

τους υποψήφιους Αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ένα ή 

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. Α.15 

της παρούσας διακήρυξης (παρ. 1 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007) ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου (παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆118/2007), καταπίπτει 

υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.  

A.17 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 

Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, τις παρακάτω Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό, υπό την έννοια του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007. Για το λόγο αυτό 

υποχρεούται να υποβάλλει, µαζί µε την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισµού: 

 

A. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας: 

1. Νόµιµα δηµοσιευµένους ισολογισµούς όπου αυτό είναι υποχρεωτικό από το νόµο ή αποσπάσµατα 

ισολογισµών ή εκκαθαριστικά σηµειώµατα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών (3) 

προηγουµένων οικονοµικών χρήσεων από το έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού. Για τις εταιρίες που δεν 

υποχρεώνονται από το νόµο στην έκδοση ισολογισµών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση περί του συνολικού 

ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών. Ο µέσος ετήσιος κύκλος των εργασιών του υποψήφιου 
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Αναδόχου κατά την τελευταία τριετία θα πρέπει να υπερβαίνει το 150% του 

προϋπολογισµού του υποέργου συν ΦΠΑ. 

2. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 3 διαχειριστικών 

χρήσεων, καταθέτει τα ανωτέρω στοιχεία  για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του, µε τον 

περιορισµό όµως για το ύψος του κύκλου εργασιών ανάλογων (150% συνολικά του προϋπολογισµού του 

υποέργου µε ΦΠΑ) να εξακολουθεί να ισχύει). 

3. Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 

ζητεί η αναθέτουσα αρχή, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του 

επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ως 

πρόσφορο. 

 

B. ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

1. Οι προσφέροντες θα πρέπει να συµπεριλάβουν, στο φάκελο δικαιολογητικών, τα βιογραφικά σηµειώµατα 

όλων των µελών της οµάδας υποέργου που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση του υποέργου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος του Υπευθύνου του 

υποέργου και του Αναπληρωτή του από τα οποία πρέπει να τεκµηριώνεται αναµφισβήτητη εργασιακή 

εµπειρία συναφούς αντικειµένου τουλάχιστον τριών (3) ετών (ήτοι 36 ανθρωποµήνες σύνολο) για τον 

καθένα. Για τον υπολογισµό του παραπάνω ορίου της εργασιακής εµπειρίας για τον καθένα λαµβάνεται 

υπόψη η συµµετοχή στην εκτέλεση έργων µε αντικείµενο: 

� Σχεδίαση και Υλοποίηση έργων προβολής Ψηφιακού Πολιτιστικού υλικού  

� Ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων και πολυµεσικών εφαρµογών 

Ειδικά για τον υπεύθυνο υποέργου και τον αναπληρωτή του θα υποβάλλεται πρόσθετη υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στα βιογραφικά τους είναι ακριβή. 

2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συναφών έργων (που αφορούν ∆ηµόσιο ή ιδιωτικό 

τοµέα), τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη πενταετία (5) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, µε 

ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού 

συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό. 

     Ως συναφή έργα νοούνται αυτά που αναφέρονται στην προηγούµενη  παράγραφο.  

3. Να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία, επί ποινή απόρριψης, τουλάχιστον δύο (2) έργα 

συναφή µε το αντικείµενο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 2, κατ’ εντολή φορέων του 

∆ηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα. Στα πλαίσια της τεκµηρίωσης της συνάφειας και της εµπειρίας, ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναλύσει διεξοδικά (κατ’ ελάχιστο 2 σελίδες) τα έργα αυτά µε 

αναφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες και εφαρµογές. 

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, η προσήκουσα υλοποίηση τους αποδεικνύεται 

µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή, 

ενώ εάν είναι ιδιωτικοί φορείς, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 

παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι 

δυνατό, του προµηθευτή.  

Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή: 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

% ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

       

 

 

Για κάθε µέλος της οµάδας του υποέργου θα παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία όπως ο ρόλος στο υποέργο, το 

αντικείµενο εργασιών, ο χρόνος απασχόλησης (σε ανθρωποµήνες) κλπ, σύµφωνα µε το παρακάτω 

υπόδειγµα.  

Α/Α Ονοµατεπώνυ

µο µέλους 

Σχέση 

εργασίας µε 

Ανάδοχο 

 

Ύπαρξη 

δήλωσης 

συνεργασίας 

(ΝΑΙ/ ΟΧΙ) 

Θέση στην 

οµάδα 

υποέργου 

Αρµοδιότ

ητες / 

καθήκοντ

α 

Απασχόληση στο 

υποέργο σε 

ανθρωποµήνες 

       

 

 

Υπεύθυνος Υποέργου 

Για τον Υπεύθυνο Υποέργου θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά µε λεπτοµερή στοιχεία, τίτλους σπουδών, 

γενικά και ειδικά προσόντα και τις µέχρι σήµερα δραστηριότητές του, από όπου θα πρέπει να προκύπτει η 

καταλληλότητα και η εµπειρία αυτού σε σχέση µε το παρόν υποέργο.  

Με όµοιο τρόπο θα πρέπει να δηλώνεται και ο Αναπληρωτής του Υπεύθυνου Υποέργου. 

 

Στελέχη Οµάδας Υποέργου 

Να γίνει αναλυτική αναφορά στα στελέχη του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Υποέργο, στην εµπειρία 

και τους τίτλους σπουδών. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο Υποέργο θα αναφέρονται ονοµαστικά και 

θα παρατίθενται για το καθένα αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 

• Επιπλέον θα πρέπει να περιγράφουν µε σαφήνεια το ρόλο και τις αρµοδιότητες κάθε µέλους της 

οµάδας υποέργου 

• να τεκµηριώνουν, επί ποινή αποκλεισµού, την εµπειρία των µελών της οµάδας υποέργου µε 

συµµετοχή σε σχετικά έργα. 

 

4. Να διαθέτουν πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε κάποιο διεθνώς αποδεκτό 

πρότυπο διασφάλισης ποιότητας π.χ. ISO 9001:2000 στο πεδίο της σχεδίασης, ανάπτυξης και 

υλοποίησης σύνθετων Πληροφοριακών ή άλλο ισοδύναµο. 

5. Επιπρόσθετα απαιτείται (µε ποινή αποκλεισµού) στην οµάδα υποέργου να συµµετέχουν τουλάχιστον 4 

στελέχη που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί τόπου στην περιοχή του Ηρακλείου, από την έναρξη 
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του υποέργου µέχρι και την οριστική παραλαβή του. Θα πρέπει στην τεχνική προσφορά να γίνει σαφής 

αναφορά ποια θα είναι αυτά τα στελέχη και να παρουσιαστούν αναλυτικά  στοιχεία του βιογραφικού 

τους. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να έχουν τις κάτωθι ειδικότητες:  

• Κοινωνικοί Επιστήµονες ή Αρχαιολόγοι ή Ιστορικοί µε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  

 

Αναφορά του τµήµατος του Υποέργου, που ο υποψήφιος (µεµονωµένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται 

να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, καταθέτοντας 

συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα και προσκοµίζοντας τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας 

ή συµφωνητικά συνεργασίας. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου 

για την εκπλήρωση του υποέργου. 

 

Περιγραφή τµήµατος Υποέργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο (φυσικό αντικείµενο, 

όχι οικονοµικά στοιχεία) 

Επωνυµία Υπεργολάβου Υποβολή ∆ήλωσης Συνεργασίας 

   

   

 

Επισηµαίνεται ότι υπεργολάβος που θα κατονοµαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν µπορεί να συµµετέχει 

σε άλλο υποψήφιο σχήµα, επί ποινή αποκλεισµού των υποψηφίων που έχουν συµπεριλάβει κοινό 

υπεργολάβο στο σχήµα τους.  

6. Αναφορά του τµήµατος του Υποέργου, το οποίο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι προτίθενται να αναθέσουν σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, καταθέτοντας συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα και προσκοµίζοντας τις 

σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

 

Περιγραφή τµήµατος Υποέργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε εξωτερικό 

συνεργάτη 

Ονοµατεπώνυµο εξωτερικού 

συνεργάτη 

Υποβολή ∆ήλωσης Συνεργασίας 

   

   

   

 

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά της παρούσης παραγράφου, 

προσκοµίζονται υποχρεωτικά για κάθε µέλος της ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαιτούµενες 

ελάχιστες προϋποθέσεις, µπορούν να καλύπτονται µερικώς για κάθε ένα µέλος της ένωσης, µε την 

προϋπόθεση ότι στο σύνολό της, αθροιστικά, η προσφορά της ένωσης ικανοποιεί και καλύπτει εξ’ ολοκλήρου 

τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις αυτές. 
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∆ιευκρινίσεις επί δικαιολογητικών  

(α) Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συµµετοχής που καθορίζονται στις 

οικείες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

(β) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως και επί ίσοις όροις τους υποψηφίους να παράσχουν 

διευκρινιστικές συµπληρώσεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει 

τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Ε∆∆, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός 10 

ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

ουσιώδης τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης και η µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των 

προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 

 

A.18 Πρόσθετοι λόγοι αποκλεισµού υποψηφίων  

Προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγησή της όταν: 

• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

• Εµφανίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε άλλο σηµείο πλην της οικονοµικής 

προσφοράς. Επίσης όταν γίνεται µνεία οιωνδήποτε οικονοµικών στοιχείων κατά την προφορική ανάπτυξη 

της τεχνικής προσφοράς ή την αναλυτική παρουσίαση παλαιότερων συναφών έργων. 

• Υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισµό του υποέργου. 

• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

• ∆εν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Παράγραφο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» της παρούσας.  

• ∆εν καλύπτει το σύνολο του ζητούµενου δικτύου όπως αυτό ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια από την Οικονοµική Προσφορά η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο. 

• Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε λιγότερο από εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη 

ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης των προσφορών. 

• ∆ιαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς 

και αυτών της Οικονοµικής Προσφοράς. 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται. 

A.19 Υποβολή Φακέλου Προσφοράς / Περιεχόµενο 

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το υποέργο και πρέπει να κατατεθούν από τους εκπροσώπους των 

διαγωνιζοµένων επί αποδείξει, µέχρι την 16/12/2013 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 12:00 µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: 
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<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ 

Ανοικτό ∆ιαγωνισµό 

για το Υποέργο: 

«Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» 

του έργου: 

«Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» 

 

∆ιακήρυξη  :  

Καταληκτική Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: (16/12/2013) 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

Αναθέτουσα Αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

../…/2013 

 

Η προσφορά, συνοδευόµενη από επιστολή η οποία θα πρωτοκολληθεί, µπορεί να υποβληθεί και 

ταχυδροµικώς ή courier στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη 

ηµέρα της ηµέρας αποσφράγισης των προσφορών και µέχρι ώρας 13:30 µ.µ. Υποβολή προσφορών την 

ηµέρα του διαγωνισµού επιτρέπεται (επί ποινή αποκλεισµού) µόνο µε αυτοπρόσωπη παρουσία των 

υπoψηφίων αναδόχων ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους και όχι µε ταχυδροµείο ή courier. 

Σηµείωση: Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να 

επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να περιέχει:  

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα εµπεριέχει 

τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, άλλα δικαιολογητικά και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που ορίζει 

η παράγραφος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» της παρούσας προκήρυξης. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει 

δύο (2) ερµητικά κλειστούς υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο µε τα πρωτότυπα (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, των δηλώσεων, εγγυήσεων και λοιπών στοιχείων, ένα έγγραφο υποβολής προσφοράς 

καθώς και τις δηλώσεις συµµετοχής υπογεγραµµένες από τους νοµίµους εκπροσώπους των 

συµµετεχόντων φορέων και  

ii. ένα (1) δεύτερο υπο-φάκελο µε ένα (1) ακριβές αντίγραφο όλων των παραπάνω (µε την ένδειξη 

«Αντίγραφο»). 

 

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα 

περιέχει δύο σφραγισµένους υπο-φακέλους:  
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i. έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της τεχνικής 

προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο, που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς (µε την 

ένδειξη «Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

τεχνικής προσφοράς σε DVD ROM. Σε περίπτωση που το σύνολο ή µέρος των τεχνικών φυλλαδίων 

είναι δυνατό να συµπεριληφθούν στο DVD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο 

αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Τα προσκοµιζόµενα ψηφιακά µέσα (DVD-ROM) θα είναι 

αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα. 

•••• Έναν σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου και την ένδειξη «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς». Ο φάκελος αυτός θα 

περιέχει δύο σφραγισµένους υπο-φακέλους:  

i. έναν (1) υπο-φάκελο µε ένα (1) πρωτότυπο (µε την ένδειξη «Πρωτότυπο») της οικονοµικής 

προσφοράς, και  

ii. έναν υπο-φάκελο που θα περιέχει ένα (1) ακριβές αντίγραφο της οικονοµικής προσφοράς (µε την 

ένδειξη «Αντίγραφο»).  

iii. Ο φάκελος αυτός εκτός των δύο υπο-φακέλων θα περιέχει και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο της 

οικονοµικής προσφοράς. Τα προσκοµιζόµενα ψηφιακά µέσα (DVD-ROM) θα είναι αναγνώσιµα και 

µη επανεγγράψιµα 

Σε κάθε σελίδα του πρωτότυπου της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται 

ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Όλες οι σελίδες µονογράφονται από τον διαγωνιζόµενο ή από νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, 

υπερισχύει το πρωτότυπο της προσφοράς. 

Τόσο στον φάκελο µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», όσο και στον φάκελο µε την 

ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισµού να περιέχονται µε άµεσο ή 

έµµεσο τρόπο αναφορές σε οικονοµικά στοιχεία και τιµές. Ακόµα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα της τεχνικής 

προσφοράς σε DVD ROM πρέπει να ελεγχθούν πριν παραδοθούν ώστε να µην υπάρχουν οποιεσδήποτε 

αναφορές σε τιµές ή/και οικονοµικά στοιχεία που επισύρουν ποινή αποκλεισµού.   

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τότε αυτά συσκευάζονται 

καταλλήλως και συνοδεύουν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπή ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν 

λαµβάνεται υπόψη. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηθεί από τον «Υποψήφιο 

Ανάδοχο». Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η 

Ε∆∆ προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο 
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πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του 

διαγωνισµού.  

Προσφορές, που κατά την κρίση της Ε∆∆ θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις 

άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο 

περιεχόµενο των προσφορών (εκτός των Τεχνικών Φυλλαδίων) χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι απαραίτητο για τους προσφέροντες όπως σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της 

έννοιας τους.  

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κτλ.). Προσφορά που περιλαµβάνει 

µη αποδοχή όρων της προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται και δεν αξιολογείται από την Ε∆∆. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων 

της προκήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς 

απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη» (NOTED), κλπ. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 

Κατασκευαστικών Οίκων επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο 

συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά µε, κατά την κρίση της Ε∆∆, γενικές και ασαφείς 

απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.   

Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά παράγραφο απαντήσεις, και τους 

σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση 

οδηγίες.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 

υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα 

πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού.  

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του υποέργου. ∆ε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για µέρος του υποέργου. 

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι 

πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 

συνδιαγωνιζόµενοι. Η αναθέτουσα αρχή, δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί 

φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 

τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

A.20 Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προτάσεις ή αντιπροσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 

διαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να 

διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δε ληφθούν υπ’ όψη κατά την 

αξιολόγηση των προσφορών. 

A.21 Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (180) ηµέρες, από την επόµενη 

της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, πριν την λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα προκήρυξη.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας θα απευθύνει σχετικό 

αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι 

Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την 

αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν 

παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσµεύει τον προσφέροντα µόνον εφ’ 

όσον αυτός την αποδεχτεί. 

A.22 Τιµές Προσφορών – Νόµισµα 

Οι τιµές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (λειτουργικά έξοδα, µετακινήσεις, έξοδα διοίκησης, ταχυδροµικών 

αποστολών, τηλεπικοινωνιακά τέλη, κλπ.) µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οι τιµές χωρίς ΦΠΑ θα είναι 

εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε ιδιαίτερη γραµµή των ως άνω τιµών, οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίζουν το ποσό και ποσοστό επί τοις 

εκατό, µε το οποίο θα επιβαρύνουν αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται 

εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιµή για δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην 

προσφορά, θεωρείται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ότι 

προσφέρεται ∆ΩΡΕΑΝ. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή 

µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ΕΥΡΩ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τα  

υποδείγµατα οικονοµικών προσφορών της διακήρυξης.  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις του υποέργου 
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και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για και την καλή εκτέλεση των εργασιών. Εγγυάται επίσης για 

την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για 

πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ζητηθεί 

παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προµηθευτές δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. 

Εφόσον από την Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η Προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών που θα οριστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου 

για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

B.1 Τεχνική Προσφορά 

 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής µορφή και περιεχόµενο:  

ΜΕΡΟΣ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιγραφή προσφερόµενης λύσης 

Περιγράφεται συνολικά και συνοπτικά η προσφερόµενη λύση από τον Ανάδοχο. 

Πίνακας Προσφερόµενων εφαρµογών 

Καταγράφεται το σύνολο των προσφερόµενων εφαρµογών σε µορφή πίνακα όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ χωρίς καµία αναφορά (επί ποινή αποκλεισµού) σε τιµές.  

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Περιγραφή Παροχής Υπηρεσιών 

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν:   

1. Αναλυτική περιγραφή της προσφερόµενης λύσης και του τρόπου υλοποίησής της σε αντιστοιχία 

µε τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα 1 της 

παρούσας. 

2. Υποβολή πινάκων συµµόρφωσης κατά τον τύπο και συµπληρωµένα όπως περιγράφεται στο 

παράρτηµα 1. 

3. Υποβολή χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης. 

Η διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

του ενός (1) έτους (επί ποινή αποκλεισµού) από την οριστική παραλαβή του υποέργου. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ.  ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΟΜΑ∆Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Περιγραφή της οργανωτικής δοµής διοίκησης και υλοποίησης του υποέργου. 

(Στην περίπτωση Ένωσης θα πρέπει να δοθεί η προτεινόµενη συνολική οργανωτική δοµή, λαµβάνοντας 

υπόψη τις απαιτήσεις του υποέργου στο σύνολό του και την επί µέρους Οργανωτική δοµή που προτείνει το 

κάθε µέλος της Ένωσης).  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωµένη πρόταση για το 

σχήµα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του υποέργου και το προσωπικό που θα διαθέσει (οµάδα 

υποέργου), µε αναλυτική αναφορά του αντικείµενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο υποέργο. Τυχόν 

αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

του υποέργου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας της παρ. 

Α.17 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να παρέχουν τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά µε την οµάδα υποέργου: 

• να καθορίζουν τον τρόπο διοίκησης του Υποέργου (οργανόγραµµα) µε κριτήρια την ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών αλλά και την αποτελεσµατικότητα και την ευελιξία 
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• να περιγράφουν µε σαφήνεια το ρόλο και τις αρµοδιότητες κάθε µέλους της οµάδας υποέργου 

B.2 Οικονοµική Προσφορά 

o Για κάθε επιµέρους προϊόν (λογισµικό) και υπηρεσία πρέπει να δοθεί τµηµατική προσφορά µε την 

αναφορά ξεχωριστής τιµής για κάθε τεµάχιο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το κόστος του 

προϊόντος ή υπηρεσίας είναι µηδενικό (αναγράφεται µηδέν στην αντίστοιχη στήλη της προσφοράς). 

o Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος, και το τελικό ποσό (στήλη 6) για κάθε 

αντικείµενο να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά. 

o Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να έχει την µορφή του πίνακα (ΠΟΠ) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ).  

o Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων 

της προσφορά τους, στην σύµβαση, στην διακίνηση και στην τιµολόγηση. 

o Οικονοµικές προσφορές µε συνολική τιµή προσφοράς πάνω από τον συνολικό προϋπολογισµό του 

υποέργου, απορρίπτονται. 

o Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ουσιώδης απόκλιση µεταξύ των στοιχείων της Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς, π.χ. ασυµφωνία της προσφερόµενης προµήθειας µεταξύ Τεχνικής και 

Οικονοµικής Προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

o Η µη συµµόρφωση µε τις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου επιφέρει την ποινή του 

αποκλεισµού. 

o Οι τιµές των προσφορών για το προσφερόµενο, λογισµικό, υπηρεσίες, εκπαίδευση, τεχνική 

υποστήριξη, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

o Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση 

που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή 

στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 

Οι κρατήσεις, πλην της παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος, δεν είναι επιλέξιµες  

o Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 

ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 

και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

o Κάθε διαγωνιζόµενος υποχρεούται να αναφέρει στην Οικονοµική του Προσφορά, τον τρόπο 

πληρωµής, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο ∆.9 της παρούσας 

διακήρυξης. Προσφορές που θα αναφέρουν τρόπο πληρωµής διαφορετικό από αυτούς που 

περιγράφονται στο άρθρο ∆.9 της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.1 Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συσταθεί. Η απόφαση επιλογής του αναδόχου 

θα ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ηρακλείου. 

Η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε τρία στάδια: 

• Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος «Φακέλου 

δικαιολογητικών συµµετοχής, 

• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς», 

• Αποσφράγιση και Αξιολόγηση «Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς» - Τελική βαθµολόγηση - επιλογή 

αναδόχου. 

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στάδια, η Ε∆∆ συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών. Τα πρακτικά αυτά κάθε σταδίου 

κοινοποιούνται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax), ούτως ώστε αυτοί να µπορούν να υποβάλουν 

τις τυχόν ενστάσεις τους, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας που αναφέρεται ρητά στο διαβιβαστικό της 

αποστολής των πρακτικών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία εγκρίνει τα πρακτικά της Ε∆∆ 

κοινοποιείται απαραίτητα στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax). 

Γ.2 Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Γ.2.1 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών συµµετοχής 

Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν προσκοµίσουν συµπληρωµένα τα δικαιολογητικά που 

περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας προκήρυξης.   

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους 

συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε 

κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό, τηρουµένων των 

αναφεροµένων περί Ενώσεων/ Κοινοπραξιών στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 

Γ.2.2 Έλεγχος και αξιολόγηση ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της ύπαρξης των παραπάνω 

προβλεπόµενων δικαιολογητικών και η πλήρωση των κριτηρίων χρηµατο-οικονοµο-τεχνικής επάρκειας όπως 

αυτά περιγράφονται στα σηµεία ∆ικαιολογητικά πιστοποίησης χρηµατοοικονοµικής ικανότητας και 

∆ικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας.  

Σηµειώνεται ότι το αποτέλεσµα του ελέγχου των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής είναι αποτέλεσµα ελέγχου 

κριτηρίων ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό και ως εκ τούτου, κατά τον έλεγχο αυτό, 

µια προσφορά κρίνεται από την Ε∆∆ ως αποδεκτή ή όχι για την περαιτέρω αξιολόγησή της.  
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Γ.3 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς - Κριτήρια 

Η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται µόνο για τις προσφορές που εκπληρώνουν τα παραπάνω 

κριτήρια. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο Οµάδες, µε τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων: 

Οµάδα Α: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Θα εξετασθούν:  

o Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του υποέργου,   

o Περιγραφή και οργάνωση του υποέργου και των παραδοτέων σε επιµέρους δραστηριότητες – 

Προτεινόµενο Χρονοδιάγραµµα 

o Συµφωνία των προσφερόµενων υπηρεσιών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του 

διαγωνισµού.  

o ∆οµή – σύνθεση Οµάδας Υποέργου σε σχέση µε τις απαιτήσεις υποέργου, οργανόγραµµα, περιγραφή 

ρόλων, τρόπος συνεργασίας 

o Μεθοδολογία ελέγχου αποτελεσµατικότητας, Συστήµατα πιστοποίησης και σχέδιο εξασφάλισης 

ποιότητας του υποέργου 

o Μεθοδολογική Προσέγγιση Ανάπτυξης συστήµατος Portal 

Οµάδα Β: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Θα εξετασθούν: 

o Συναφείς Υποστηρικτικές Ενέργειες – πρόγραµµα δηµοσιότητας 

Ακολουθεί ο αναλυτικό Πίνακας των Κριτηρίων Αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητας:  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑ∆Α Α 80% 

1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του υποέργου 

λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο της προσφοράς, τη δυνατότητα ορθής 

εγκατάστασης και συγκρότησης της προµήθειας   

40% 

2 Περιγραφή και οργάνωση του υποέργου και των  επιµέρους φάσεων υλοποίησης – 

Προτεινόµενο Χρονοδιάγραµµα,  
20% 

3 Συµφωνία των προσφερόµενων υπηρεσιών µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 

προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
15% 

4 Μεθοδολογική Προσέγγιση συλλογής, τεκµηρίωσης και ψηφιοποίησης υλικού  25% 

ΟΜΑ∆Α Β 20% 
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1 Τεχνική υποστήριξη- Μεθοδολογία και Υπηρεσίες εκπαίδευσης–   35% 

2 Χρόνος παράδοσης (µήνες) 35% 

3 Συναφείς Υποστηρικτικές Ενέργειες  30% 

 

Προσφορές που κατά την κρίση της Ε∆∆  είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή 

παρουσιάζουν ουσιώδη απόκλιση από όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Ε∆∆. 

Γ.4 Βαθµολογία και κατάταξη Τεχνικών Προσφορών 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το 

άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων, όπως αναλύεται 

παρακάτω: 

Ti = [0,8 x Ai + 0,2 x Bi] 

όπου:  

Ti: η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης i 

Ai, Βi: η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση i που προκύπτει 

ως εξής:  

Ai = [(A1i X 0,4) + (A2i X 0,20) + (Α3i X 0,15) + (Α4i X 0,25)]  

Bi = [(B1i X 0,35) + (Β2i X 0,35)] + (Β3i X 0,30)] 

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα από 80 έως 120 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

•••• είναι 80 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] απαιτήσεις, 

•••• αυξάνεται έως 100 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και οι λοιπές 

απαιτήσεις της διακήρυξης,-   

•••• αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις της διακήρυξης,  και υπερκαλύπτονται κάποιες 

από αυτές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί τη βαθµολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 

βαθµολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Για να ολοκληρώσει το υποέργο της, η Ε∆∆ µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτει 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε 

µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καµία 

περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να µεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν 

αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι 

απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται το Πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς 

στο οποίο περιλαµβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθµός της Ε.Α, ο συντελεστής 

βαρύτητας και ο βαθµός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθµολογίας. 

Τυχόν εµφάνιση τιµών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονοµικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σηµείο 

της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Το Πρακτικό αξιολόγησης τοιχοκολλείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει τον ∆ιαγωνισµό. Σχετική ανακοίνωση υπογεγραµµένη από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, στην οποία αναγράφεται η ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων και το 

όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται, αποστέλλεται στους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείστηκαν στο 

προηγούµενο στάδιο µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Αντίγραφο του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους 

διαγωνιζόµενους στα γραφεία της υπηρεσίας αν το ζητήσουν. 

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλων οικονοµικής προσφοράς – τελική αξιολόγηση - επιλογή 

αναδόχου 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς” κάθε προσφοράς. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει την Οικονοµική του Προσφορά, βασιζόµενος στα 

στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να 

θεωρήσει ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιµήσεως και να την απορρίψει στο σύνολό της. 

Σε περίπτωση που η τιµή µιας οικονοµικής προσφοράς κρίνεται από την Ε∆∆ ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση 

µε το αντικείµενο της, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει γραπτώς από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις για την σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιµες. 

Ασυνήθιστα χαµηλή ορίζεται η οικονοµική προσφορά της οποίας το κόστος αξιολόγησης Κi είναι µικρότερο 

από το 90% του µέσου (median) των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών του προϋπολογισµού του 

υποέργου. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Ε∆∆ εισηγείται µε Πρακτικό 

στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής.  

Για τον υπολογισµό του κόστους αξιολόγησης της προσφοράς j, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος : 

Κi = Κ1i 

όπου:  

Κ1i το κόστος οικονοµικής προσφοράς όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)  

Γ.5 Τελική Κατάταξη 

Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι από 80 βαθµούς και αυξάνεται έως 120 

βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Προσφορά. Για 

την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 
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• Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

• Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο 

στάδιο της αξιολόγησης 

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς µε βάση τον ακόλουθο 

τύπο : 

Λi = 0,80 * ( Ti / Tmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Tmax η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Ti η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

∆.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης (για το χρόνο και τόπο) στους ενδιαφεροµένους  στο 

Ηράκλειο, έδρα του ∆ήµου Ηρακλείου. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι 

υποψήφιοι που υπέβαλαν προσφορά ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένου αντιπρόσωποί τους.   

2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σηµειώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

3. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ανακοίνωση της επιτροπής ∆ιαγωνισµού προς αυτούς που κατέθεσαν 

προσφορά. 

4. Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

o Αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών και της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Ε∆∆ όλα τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά  και λοιπά στοιχεία κατά φύλλο. Ο φάκελος της 

οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Ε∆∆. 

Η Αναθέτουσα Αρχή µεριµνά ώστε η φύλαξη των φακέλων οικονοµικής προσφοράς να γίνεται 

κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναµονή της αξιολόγησής 

τους. 

o Η Ε∆∆ προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και της ικανοποίησης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 

Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής του Άρθρου Στάδια Αξιολόγησης 

Προσφορών. Παράλληλα αξιολογεί και  βαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές των 

υποψηφίων αναδόχων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ποιες 

προσφορές εκπληρώνουν τα κριτήρια και προωθούνται στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης και 

ποιες δεν έγιναν αποδεκτές. Το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται σχετικά, 

και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους η απόφασή του, καθώς και ο τόπος, 

ώρα και ηµεροµηνία της αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών αλλά και των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για τους διαγωνιζοµένους που κρίθηκαν αποδεκτοί για να 

συµµετάσχουν σε αυτό το στάδιο.  

o Μετά την παραπάνω διαδικασία και µετά την έκδοση των αποφάσεων του αρµόδιου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονοµική Επιτροπή) επί τυχόν διοικητικών προσφυγών, οι φάκελοι 

της Οικονοµικής Προσφοράς για όσες προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές επιστρέφονται.  

o Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι της οικονοµικής Προσφοράς 

επαναφέρονται -για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές- στην Ε∆∆  για την αποσφράγισή τους, 

σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν τεχνικά 
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αποδεκτές (µετά την έκδοση των αποφάσεων του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 

επί τυχόν διοικητικών προσφυγών), δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.  

o Κατά την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφονται και 

σφραγίζονται από την Ε∆∆ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία της κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση 

αυτών µε ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στην συνέχεια ελέγχονται οι 

οικονοµικές προσφορές ως προς την σύνταξή τους σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και 

µόνον για τις αποδεκτές οικονοµικές προσφορές εφαρµόζονται όσα αναλυτικά περιγράφονται 

στην παράγραφο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Άρθρου Στάδια 

Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπολογισµό του κόστους αξιολόγησης.  

5. Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης για τις αποδεκτές τεχνικά και οικονοµικά προσφορές, 

η Ε∆∆ συντάσσει το πρακτικό µε τον σχετικό Πίνακα Τελικής Κατάταξης των προσφορών 

εφαρµόζοντας όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο Τελική Κατάταξη του Άρθρου 

Στάδια Αξιολόγησης Προσφορών. Η κατάταξη των προσφορών στον πίνακα αυτό γίνεται κατά 

φθίνουσα σειρά της ανηγµένης τιµής σύγκρισης Λi. Παράλληλα ανοίγεται και ελέγχεται ο φάκελος 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης των υποψηφίων αναδόχων που πέρασαν το προηγούµενο στάδιο 

του διαγωνισµού ήτοι των έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Στο πρακτικό 

αυτό η Ε∆∆ καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο ανάδοχο (δηλ. τον διαγωνιζόµενο 

που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση) και εισηγείται σχετικά στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους η εγκεκριµένη σειρά 

κατάταξης των διαγωνιζοµένων. 

6. Κατόπιν, η Ε∆∆ µε βάση τον Πίνακα Τελικής Κατάταξης του εγκεκριµένου πρακτικού και πριν την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, καλεί τον πρώτο στην κατάταξη του πίνακα 

αυτού (ο οποίος είναι και ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δηλ. ο 

υποψήφιος ανάδοχος) να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, και στην διεύθυνση ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 13Α ΝΕΑ 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ , Τ.Κ. 71601, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, και εντός 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 

µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε τον Νόµο 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α) άρθρο 14 (διακίνηση 

εγγράφων µε ηλεκτρονικό τρόπο), τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που περιγράφονται στο 

αντίστοιχο άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

7. Η Ε∆∆ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του σφραγισµένου φακέλου, 

αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας 

την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η 

ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

έχουν αποσφραγιστεί και έχουν γίνει αποδεκτές. Η Ε∆∆ της εταιρείας αποσφραγίζει τον εν λόγω 

σφραγισµένο φάκελο στην ηµεροµηνία και τόπο που έχει ορίσει µε την ως άνω ανακοίνωση-

πρόσκληση και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί και 

καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε πρακτικό της. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαµβάνουν γνώση αυτών (των 
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δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια Υπηρεσία. Η Ε∆∆ 

έχει το δικαίωµα, εφ' όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα που υπέβαλε κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: 

-  δεν προσκοµίζει έγκαιρα ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά της σχετικής παραγράφου της 

παρούσας ή έχει καταθέσει ψευδή ή ανακριβή την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου Α.15 της 

παρούσας, η προσφορά του απορρίπτεται και καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου Ηρακλείου η εγγύηση 

συµµετοχής του. Στην περίπτωση αυτή η κλήση για κατακύρωση γίνεται στον επόµενο του Πίνακα 

Τελικής Κατάταξης µε βάση την ανοιγµένη τιµή σύγκρισης, δηλαδή στον διαγωνιζόµενο που 

προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά. Στην περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκοµίζει εγκαίρως ένα ή περισσότερα από τα ως άνω δικαιολογητικά ή έχει καταθέσει ψευδή ή 

ανακριβή υπεύθυνη δήλωση, η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο µε την αµέσως µεγαλύτερη 

ανοιγµένη τιµή σύγκρισης κοκ. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε 

τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός ακυρώνεται. 

8. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Όσοι από τους διαγωνιζόµενους επιθυµούν, µπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας 

αξιολόγησης) ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα 

γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγραφή, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ύπαρξης τεκµηριωµένου ειδικού εννόµου 

συµφέροντος σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

9. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα 

η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε 

ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». 

Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 

αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 

πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 

µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης 

του ενδιαφεροµένου. 

10. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρµόδια επιτροπή συντάσσει 

πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) όµοια 

αντίτυπα. 

∆.2 ∆ιευκρινήσεις Προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών όµως έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει 

αναγκαίο, να ζητήσει από τον Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της 
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προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης Προσφορών, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο 

δεν θα είναι µικρότερο των τριών (3) εργασίµων ηµερών. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 

µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

Σηµειώνεται ότι αφενός ότι η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆) θα 

αντιµετωπίζει µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης τους υποψήφιους Αναδόχους και αφετέρου ότι η 

παροχή διευκρινίσεων για τα δικαιολογητικά εκ µέρους των υποψηφίων Αναδόχων δεν µπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσµα την τροποποίηση των βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της πρόσκλησης προς υποβολή 

προσφορών, η µεταβολή των οποίων θα µπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού ή να 

επιφέρει διακρίσεις. 

∆.3 ∆ικαίωµα Ματαίωσης 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών, διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού, 

β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και 

των προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

∆.4 Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου Α.16 της παρούσας διακήρυξης, η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών θα υποβάλει το πρακτικό και όλα τα 

στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την έκδοση της Κατακύρωσης. Στον 

Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω στοιχεία: α. Το είδος. β. Την ποσότητα. γ. Την τιµή δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται οι 

υπηρεσίες. ε. Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης καθώς και µε το Σχέδιο 

Σύµβασης του Παραρτήµατος 4 της παρούσας διακήρυξης. στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 

ζ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 

Πριν την αποστολή της ανωτέρω ανακοίνωσης στον Ανάδοχο, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης 

∆ιαχειριστικής Αρχής (Ε∆Α) Περιφέρειας Κρήτης.  

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει 

αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
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∆.5 Κατάρτιση και Υπογραφή Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών 

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύµβαση, η οποία περιλαµβάνει 

λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Υποέργου καθώς και τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

2. Η σύµβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα επί τη βάσει του κειµένου του Σχεδίου Σύµβασης 

που περιέχεται στο Παράρτηµα 4 της παρούσας διακήρυξης. Η Σύµβαση συνίσταται στην 

συµπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύµβασης που επισυνάπτεται στην 

διακήρυξη µε το Παράρτηµα 4 αυτής και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα, βάσει της 

προσφοράς του Αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά 

έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Σύµβαση ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες για την 

εφαρµογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. ∆εν χωρεί 

οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης του Παραρτήµατος 4. 

3. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση 

που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη 

κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η απόφαση Κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά 

του Αναδόχου. 

4. Τροποποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης δεν επιτρέπεται µετά τη σύναψή της. 

5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση. Υποχρεούται 

δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη ενηµέρωση 

προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο Άρθρο Εγγυήσεις – Εγγυητικές επιστολές. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ή ο 

Ανάδοχος προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, εντός του 

ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 

εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα 

Αρχή µπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης 

διαγωνιζόµενο.  

6. Το κόστος και η ευθύνη έκδοσης οιωνδήποτε αδειών ή εγκρίσεων που αφορούν  στην πλευρά της 

Αναθέτουσας Αρχής και τυχόν απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου, βαρύνουν την 

Αναθέτουσα Αρχή, λαµβανοµένης υπόψη της απόφασης ένταξης του υποέργου και της 

Προγραµµατικής Σύµβασης.  

∆.6 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, πλην όµως 

σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισµού έχει χαρακτήρα 

κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο το ∆ηµόσιο ή το 

ΝΠ∆∆, που διενεργεί το διαγωνισµό, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της 

διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που 

καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι 



 

Σελίδα 46 από 94 

 

όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη 

δηµοπράτησης.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι 

τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο. 

∆.7 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Υποέργου 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Παροχής υπηρεσιών, επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική 

και ποιοτική) παραλαβή του Υποέργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συµβαλλοµένους. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συµβατικού 

τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

- µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. Εάν, κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, το πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική 

επιστολή περιέλθει σε αδυναµία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα 

εγγυητική επιστολή µε τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ηµερών από την προηγούµενη σχετική όχληση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 

να καταγγείλει τη Σύµβαση. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 

«ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του Παραρτήµατος 3 της παρούσας διακήρυξης. 

∆.8 Προϋποθέσεις και ∆ιαδικασία Παραλαβής - Χρόνος υλοποίησης του υποέργου 

Έλεγχος και Παρακολούθηση   

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του υποέργου πρέπει να γίνονται τακτικά κατά την 

φάση υλοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική απόφαση ένταξης 

του υποέργου, στην παρούσα και το νοµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του παρόντος υποέργου.  

Με συνδυασµό µετρήσεων και δοκιµασιών, καθώς και των ελέγχων και της παρακολούθησης, διασφαλίζεται 

ότι το δίκτυο πρόσβασης έχει το αναµενόµενο επίπεδο ποιότητας. Ταυτόχρονα, ανακαλύπτονται οι ατέλειες 

σε πρώιµο στάδιο και έτσι αντιµετωπίζονται ευκολότερα. 

 

 

Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβή Υποέργου 

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του (ΕΠΠ). Η ΕΠΠ προβαίνει σε δύο φάσεις παραλαβής οι οποίες 

συνδέονται και µε την πληρωµή του Αναδόχου. Η ΕΠΠ έχει προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία 
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ανακοίνωσης από τον Ανάδοχο της ολοκλήρωσης του υποέργου για να προβεί σε έγγραφες παρατηρήσεις της 

για τις αποκαταστάσεις και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υποέργου.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός δέκα (10) ηµερών θεωρείται ότι δεν υπάρχουν 

τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει άµεσα το σχετικό πρακτικό οριστικής παραλαβής. 

Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα αναφερόµενα στις 

παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (π.χ. 20 µέρες) και να ενηµερώσει εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής 

παραλαβής το αργότερο εντός µηνός εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές 

είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου θα 

διενεργεί απροειδοποίητα δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του υποέργου. Εάν σε αυτούς 

διαπιστωθούν αποκλίσεις στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, 

τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως 

έκπτωτου. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πλήρως το αντικείµενο της σύµβασης στην τιµή της προσφοράς, 

σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, και να παραδώσει το υποέργο εµπρόθεσµα, άρτιο και σε πλήρη 

λειτουργία. 

Χρόνος υλοποίησης του υποέργου 

Η υλοποίηση του υποέργου θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε διάστηµα δεκατεσσάρων (14) µηνών. Ο χρόνος 

υλοποίησης αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης και λήγει µε την οριστική παραλαβή όλων των 

παραδοτέων του υποέργου. 

Η δήλωση χρόνου υλοποίησης (µέσα στα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς) µεγαλύτερου 

από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 

Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνωµοδότηση της 

ΕΠΠ, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου υλοποίησης 

τα παραδοτέα δεν παραλαµβάνονται από ΕΠΠ µέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής µε την αιτηθείσα 

παράταση άσχετα εάν το αίτηµα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε 

περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή 

έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα παραδοτέα. 

Ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 

της ΕΠΠ, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική 

αδυναµία εµπρόθεσµης υλοποίησης των συµβατικών αντικειµένων ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι 

που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου υλοποίησης, δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν, κατ’ αναλογία, τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του Π∆ 

118/07. 

Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του υποέργου µπορεί να µειωθεί, δεν µπορεί όµως να υλοποιηθεί µετά την 

ηµεροµηνία που θα ορίζεται στην σύµβαση, παρά µόνο µε την σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράµµατος θα πρέπει να γίνονται µε την σύµφωνη γνώµη 

Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου και κατόπιν προέγκρισης από την Ε∆Α Κρήτης. 
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∆.9 Τρόπος Πληρωµής – Εγγύηση Προκαταβολής - Κρατήσεις 

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Υποέργου στον Ανάδοχο θα γίνει µετά την πιστοποίηση ορθής 

εκτέλεσης των πακέτων εργασίας όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και σύµφωνα µε το 

παρακάτω χρονοδιάγραµµα και τα παραδοτέα. 

Ειδικότερα: 

Α τρόπος 

•••• Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως 40% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε κατάθεση 

ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραµµένη στην Ελληνική  γλώσσα. Η Εγγυητική Επιστολή 

Προκαταβολής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του Παραρτήµατος 3 της παρούσας διακήρυξης.  

•••• Με την παράδοση και παραλαβή των Πακέτων εργασίας ΠΑ1, ΠΑ2, θα καταβληθεί το 40% του 

συµβατικού τιµήµατος αφού προσκοµισθούν τα αντίστοιχα παραστατικά από τον ανάδοχο.  

•••• Και το υπόλοιπο 20% µε την παραλαβή των υπολοίπων πακέτων εργασίας (ΠΑ 3, ΠΑ 4, ΠΑ 5, ΠΑ 6 και 

ΠΑ 7) και την οριστική παράδοση και παραλαβή του υποέργου.  

 

 

 

Β τρόπος  

 

•••• Με την παράδοση και παραλαβή του Πακέτου εργασίας ΠΑ 1, ΠΑ 2 θα καταβληθεί το 40% του 

συµβατικού τιµήµατος αφού προσκοµισθούν τα αντίστοιχα παραστατικά από τον ανάδοχο.  

•••• Με την παράδοση και παραλαβή του Πακέτου εργασίας ΠΑ 3, ΠΑ 4 και ΠΑ 5  θα καταβληθεί το 40% του 

συµβατικού τιµήµατος αφού προσκοµισθούν τα αντίστοιχα παραστατικά από τον ανάδοχο 

•••• Και το υπόλοιπο 20% µε την παραλαβή των υπολοίπων πακέτων εργασίας ΠΑ 6 και ΠΑ 7) και την  

οριστική παράδοση και παραλαβή του υποέργου.  

Κάθε διαγωνιζόµενος υποχρεούται να αναφέρει στην Οικονοµική του Προσφορά, τον τρόπο πληρωµής, 

επιλέγοντας έναν από τους ανωτέρω περιγραφέντες και ορίζοντας το ποσοστό προκαταβολής (στην 

περίπτωση επιλογής του Α τρόπου). Προσφορές που θα αναφέρουν τρόπο πληρωµής διαφορετικό από 

αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), τα οποία θα 

φέρουν τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή. 

Οι τµηµατικές πληρωµές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κάθε φάσης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Η δαπάνη του Υποέργου δεν υπόκειται σε κρατήσεις, λόγω ∆ηµοσίων Επενδύσεων – παρά µόνον σε 

παρακράτηση φόρου. 
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 ∆.10 Εγγυητική Ευθύνη – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το υποέργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν, 

θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερείται 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και 

ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή 

λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού που προσφέρει για χρονική περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους 

µετά την οριστική παραλαβή του. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, µετά την οριστική παραλαβή του, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, συντεταγµένης σύµφωνα µε 

το αντίστοιχο υπόδειγµα «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» του Παραρτήµατος 3 της παρούσας, 

η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 1,5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ της Σύµβασης, µε 

χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά την περίοδο 

της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του υποέργου το οποίο 

προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε 

χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

∆.11 Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εν όλω ή εν µέρει στα 

δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση µέρους ή 

όλης της υπογραφείσας Σύµβασης σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, µε την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 

του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα και σε νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε 

Χώρες Μέλη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

∆.12 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει 

στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του Υποέργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 

ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή 

των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του µε 

αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει σχετικό αίτηµα στην 

Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ηµερών και να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα πρέπει 
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επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ηµερών αντίστοιχα διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 

τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα 

του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από 

την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που 

ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού 

προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, 

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από 

κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

∆.13 Εµπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα 

ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του 

Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδικότερα:  

Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 

κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν 

ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή 

του κατά την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, 

ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για 

την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου. 

Ο Ανάδοχος µπορεί να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε 

την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και 

συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.  

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε 

γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Υποέργου, οι οποίες είναι 

εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Υποέργου αυτού. Ως εµπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 

ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 

στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Υποέργο, αποκλειόµενης 

της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ενηµερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί πνευµατικής ιδιοκτησίας" και να 

αξιώσει αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά 
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περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

∆.14 Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειληµµένες (τουλάχιστον 3) οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο ∆.12 της παρούσας, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται αµετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της 

Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Υποέργου καθώς και κάθε 

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε 

τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται 

στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παράδοση και η παραλαβή του Υποέργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης που 

υπέβαλε ο Ανάδοχος µε την προσφορά του. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του 

Υποέργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του 

Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε 

τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. 

Ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί µέρος του  λογισµικού  και 

των εφαρµογών αλλά είναι αδύνατον να χρησιµοποιηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα 

Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται µε την Αναθέτουσα Αρχή), λόγω καθυστερηµένης 

µεταγενέστερης παράδοσης απαραίτητου για τη λειτουργία  του λογισµικού. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 
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4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν 

τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο 

χρονοδιάγραµµα του Υποέργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται 

από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο 

αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο 

οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών 

προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία 

συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα 

τα µέλη της Ένωσης. 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 

µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα, µόνο εφόσον 

διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τµήµατος του υποέργου. 

∆.14 ∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί προς δηµοσίευση στο Τεύχος της Εφηµερίδας της 

Κυβέρνησης, στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο καθώς και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τοπικό τύπο, 

τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Παράλληλα, περίληψη 

της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου και θα δηµοσιευθεί στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 

Ηράκλειο, 08/11/2013   

 
Θεωρήθηκε  

 
O Συντάξας: 

 
 

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

 
Η προτεινόµενη πράξη µε τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού» 

περιλαµβάνει ένα (1) Υποέργο µε τίτλο «Ψηφιακή περιήγηση στην Ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού». 

Το έργο αναφέρεται στη δηµιουργία  ψηφιακής πλατφόρµας  που θα καταγράφει την Ιστορία του τόπου από 

την εποχή της έλευσης των προσφύγων από την Τουρκία το 1922 και το ρόλο τους στην ανάπτυξη της  Νέας 

Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου και της Κρήτης µέχρι και σήµερα. Το υλικό αυτό  έπειτα από την απαραίτητη 

 συλλογή, τεκµηρίωση και ψηφιοποίηση του θα µπορεί να εκτεθεί στο κοινό του διαδικτύου και µέσω 

περιπτέρων πληροφόρησης σε χώρους υψηλής επισκεψιµότητας. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο, ενώ θα δίνουν τη δυνατότητα και σε µη 

εξοικειωµένους µε την τεχνολογία χρήστες µέσω οθόνης αφής να περιηγηθούν στην Ιστορία της Νέας 

Αλικαρνασσού, να γνωρίσουν τη σύγχρονη πόλη και να κατανοήσουν τα στάδια εξέλιξής της µε τη συµβολή 

των προσφύγων.  

Σκοπός είναι να προβληθεί η ιστορικότητα και το πολιτιστικό υπόβαθρο της περιοχής της Νέας 

Αλικαρνασσού, όχι µόνο στο πλαίσιο της απλής παρουσίασης αλλά και στο πλαίσιο της εµβάθυνσης στο 

περιεχόµενο µέσα από την παροχή πολυµεσικής πληροφόρησης και µιας πιο λειτουργικής περιήγησης στο 

χρήστη.  

Ο χρήστης θα µπορεί µέσα από ένα διαδραστικό χάρτη (αλλά και µέσω σχετικής θεµατικής 

κατηγοριοποίησης) να εντοπίσει και να επιλέξει την περιοχή ενδιαφέροντος αλλά και το θέµα ενδιαφέροντός 

του. Επιλέγοντας ένα σηµείο ενδιαφέροντος θα µπορεί να δει µια εικονική περιήγηση και παράλληλα ό,τι 

αφορά το σηµείο ενδιαφέροντος σε µορφή κειµένου, βίντεο, ήχων κ.ά.  

Οι πληροφορίες που θα παρέχονται θα αφορούν τόσο το ιστορικό πλαίσιο της περιοχής, όσο και στοιχεία 

αναφορικά µε τη σύγχρονη Νέα Αλικαρνασσό (πολιτιστικά στοιχεία). Ο χρήστης θα µπορεί ανά πάσα στιγµή 

να επιστρέψει στο χάρτη ή να επιλέξει τη θεµατική πλοήγηση.  

Η εφαρµογή θα δηµιουργηθεί σε 2 γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά.  

 

Για τις ανάγκες του έργου θα υλοποιηθεί συλλογή, τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση δεδοµένων και ένταξή τους σε 

ειδικά σχεδιασµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου.  

Συγκεκριµένα η ψηφιακή εφαρµογή θα έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:  

1. ∆ιαδραστικός χάρτης εντοπισµού και παρουσίασης  

∆ιαδραστικός χάρτης εντοπισµού και παρουσίασης των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που αφορούν 

τις δύο περιοχές αναφοράς (παλαιά και νέα Αλικαρνασσός). Ο χρήστης θα µπορεί µέσω ειδικά σχεδιασµένου 
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χάρτη να επιλέξει την περιοχή που επιθυµεί (παλαιά ή νέα Αλικαρνασσός) και να λάβει την αντίστοιχη 

πληροφορία για την περιοχή ενδιαφέροντός του µέσα από ποικιλία υλικού (χάρτες, ντοκουµέντα, µαρτυρίες 

ανθρώπων, φωτογραφικό υλικό κ.ά.) σε πολλαπλές µορφές (κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).  

 

2. Ψηφιακό Φωτογραφικό λεύκωµα παρουσίασης  

Θα δηµιουργηθεί  ενός ψηφιακό φωτογραφικό λεύκωµα σε µορφή διαδραστικού ψηφιακού περιοδικού, όπου 

ο χρήστης θα µπορεί µε βάση τις φωτογραφίες να διαβάσει κείµενα, να δει και να ακούσει επιπλέον 

πολυµεσικό υλικό σχετικά µε την ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού.  

 

3. ∆ιαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και πολιτισµού 

Θα  παρέχεται στον χρήστη και µια εφαρµογή χρονολογίου, οπού θα µπορεί να περιηγηθεί χρονολογικά στα 

κυριότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού.  

 

Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστηµάτων, Εφαρµογών) 

 

Ενέργεια 1 (ΠΑ1): Έρευνα, Συλλογή, τεκµηρίωση, περιεχοµένου  

Το υλικό το οποίο θα τεκµηριωθεί, θα συλλεχθεί από πολλαπλές διαθέσιµες πληροφοριακές πηγές και θα 

αφορά βιβλιοθήκες, πολιτιστικούς συλλόγους, διαδικτυακές πύλες, ευρήµατα, υλικά και άυλα τεκµήρια που 

χαρακτηρίζουν το ιστορικό-πολιτιστικό πλαίσιο της Νέας Αλικαρνασσού. 

Το υλικό, εφόσον συγκεντρωθεί, θα αξιολογηθεί και θα τεκµηριωθεί, προκειµένου να αποτελέσει το υλικό 

αρχικοποίησης της ψηφιακής εφαρµογής παρουσίασης του ιστορικού πλαισίου της Νέας Αλικαρνασσού. 

Οι διαδικασίες τεκµηρίωσης του υλικού (σύνολα, αντικείµενα και υλικό) θα πρέπει να διεξαχθεί ακολουθώντας 

τα διεθνώς ενδεδειγµένα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί γι’ αυτό το σκοπό. Συνοπτικά οι διεργασίες για την 

τεκµηρίωση του υλικού θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

• Συλλογή υλικού 

Η συλλογή υλικού αφορά διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης του υλικού και των δεδοµένων σχετικά 

µε τον ιστορικό-πολιτιστικό πλούτο της Νέας Αλικαρνασσού από πολλαπλές διαθέσιµες πηγές.  

• Οργάνωση υλικού 

Η οργάνωση του υλικού θα πρέπει να περιλαµβάνει την πρωταρχική έρευνα των δεδοµένων, προκειµένου το 

υλικό της συλλογής να ταξινοµηθεί ανά ενότητες, οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία της 

τεκµηρίωσης. Το υλικό θα πρέπει να ενταχθεί τόσο στις γενικές θεµατικές που θα προκύψουν για το υλικό, 

όσο και στις ειδικές κατηγορίες και υποκατηγορίες, όπως θα έχουν δηµιουργηθεί µετά από τη φάση αυτή των 

εργασιών. 

• Αξιολόγηση υλικού 
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Η αξιολόγηση του υλικού δίνει έµφαση στην εµβάθυνση στη διαθέσιµη πληροφορία, σχετικά µε το 

πολιτιστικό υλικό. Κατά τη διαδικασία αυτή αξιολογείται το επίπεδο της διαθέσιµης πληροφορίας, ενώ 

επισηµαίνονται τυχόν ελλείψεις ή προσθήκες. Αποτέλεσµα του σταδίου αυτού της µεθοδολογίας είναι η 

επιλογή του υλικού που θα τεκµηριωθεί και θα αρχικοποιήσει το σύστηµα της Βάσης ∆εδοµένων για την 

ψηφιακή πλατφόρµα της Νέας Αλικαρνασσού. 

• Τεκµηρίωση υλικού 

Εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συγκέντρωσης, οργάνωσης και αξιολόγησης του πολιτιστικού υλικού, 

θα πρέπει να γίνει πλήρης τεκµηρίωση ανά θεµατική ενότητα, υποκατηγορίες, και τίτλους (µεµονωµένα 

τεκµήρια). Κατά την τεκµηρίωση, πρέπει να γίνεται πλήρης καταγραφή του υλικού, η οποία περιλαµβάνει 

τόσο τα κοινά χαρακτηριστικά καταγραφής ανά κατηγορία, όσο και τα διακριτά στοιχεία περιγραφής των 

αντικειµένων ή θεµάτων της συλλογής.  

• ∆ιορθωτικός έλεγχος υλικού 

Κατά το διορθωτικό έλεγχο θα πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν τα 

τεκµήρια και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις ή συµπληρώσεις, σχετικά µε τα δεδοµένα της Νέας 

Αλικαρνασσού. 

• Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία υλικού 

Η ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία του υλικού αρχικοποίησης του συστήµατος θα ακολουθεί τα 

ενδεδειγµένα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Οι αρχές ψηφιοποίησης του υλικού για τον πολιτιστικό πλούτο 

της Νέας Αλικαρνασσού αναλύονται παρακάτω. 

• Εισαγωγή δεδοµένων στο σύστηµα τεκµηρίωσης  

Η εισαγωγή των µεταδεδοµένων που συνοδεύουν τα τεκµήρια θα πρέπει να διεξαχθεί µε σκοπό την 

πληρέστερη καταγραφή πληροφοριών για τα ίδια τα τεκµήρια µε τρόπο συνεπή και κατανοητό για όλες τις 

κατηγορίες χρηστών. Πιο αναλυτικά, κατά τις εργασίες εισαγωγής µεταδεδοµένων του πολιτιστικού υλικού 

στη βάση δεδοµένων θα πρέπει να συµπληρώνονται πεδία, τα οποία περιγράφουν µε τον πληρέστερο τρόπο 

τα τεκµήρια και σύµφωνα µε συγκεκριµένα πρότυπα µεταδεδοµένων. 

Όσον αφορά την τεκµηρίωση του υλικού της Νέας Αλικαρνασσού, βασικός στόχος είναι το περιεχόµενο να 

συνταχθεί κατά τρόπο εύληπτο και φιλικό προς τον ενδιαφερόµενο / χρήστη και να αναφέρεται δε µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση στα κάτωθι τεκµηριωτικά δεδοµένα και στα δεδοµένα που θα χαρακτηρίζουν 

κάθε κατηγορία τεκµηρίων (οπτικοακουστικό υλικό, αντικείµενα, θέσεις κ.ά.):  

• Κωδικός του τεκµηρίου 

• Θέµα τεκµηρίου 

• Θέση τεκµηρίου 

• Στοιχεία ταύτισης τεκµηρίου π.χ. τίτλος, χρόνος δηµιουργίας, τόπος δηµιουργίας, προέλευση, 

περιγραφή κ.ά. 

• Τυπολογία 
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• Τεχνικά χαρακτηριστικά τεκµηρίου 

• Χρήση αντικειµένου 

Τα έργα θα πρέπει να περιληφθούν σε διακριτές ενότητες, στις οποίες θα εντάσσεται το σύνολο του 

περιεχοµένου του πολιτιστικού-ιστορικού αποθέµατος της Νέας Αλικαρνασσού. Σηµειώνεται, ότι για την 

οµαλή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου, που θα συνδέεται µε τη διαδικτυακή πύλη, θα 

περιληφθούν τα τεκµηριωµένα αντικείµενα-θεµατικές, µε σκοπό την αρχικοποίηση του συστήµατος. 

Απώτερος στόχος του έργου είναι ο διαρκής εµπλουτισµός του συστήµατος µε νέα τεκµήρια-θεµατικές-θέσεις 

ενδιαφέροντος. 

 

Ενέργεια 2 (ΠΑ2): Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία υλικού  

Το υλικό που θα αποτελέσει το αντικείµενο ενασχόλησης του έργου θα ψηφιοποιηθεί και θα αποτελέσει 

αντικείµενο ψηφιακής επεξεργασίας (διαµόρφωση κατάλληλων φορµάτ αρχείων, σύνθεση εικονικών 

αναπαραστάσεων κ.ά). Η διαδικασία της ψηφιοποίησης και ψηφιακής φωτογράφησης και επεξεργασίας 

κρίνεται απαραίτητη, εφόσον το υλικό θα πρέπει να είναι διαθέσιµο για πολλαπλές χρήσεις (ψηφιακά 

αντίγραφα, χρηστικά αρχεία). 

Πριν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης κρίνεται σκόπιµο να προηγηθεί προετοιµασία του υλικού ώστε να 

αποφευχθούν προβλήµατα και αστοχίες. Αρχικό µέληµα της ψηφιοποίησης θα είναι η διασφάλιση της 

ακεραιότητας των πρωτοτύπων. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ληφθούν µέτρα, τα οποία θα 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιλογών, από την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού µέχρι τη δηµιουργία 

κατάλληλων συνθηκών στο χώρο ψηφιοποίησης κ.ο.κ. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει προετοιµασία των 

κατάλληλων υποδοµών σε υλικό και λογισµικό πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της προετοιµασίας ψηφιοποίησης θα περιλαµβάνονται εργασίες οι οποίες 

λαµβάνουν χώρα ήδη από το στάδιο της τεκµηρίωσης, δηλαδή: 

• Κατηγοριοποίηση και απογραφή ανά ενότητα και κατηγορία υλικού 

• Σύνταξη ευρετηρίου και ονοµατολογία υλικού 

• ∆ηµιουργία µεταδεδοµένων. 

Κατά την ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία κρίνεται απαραίτητο να ακολουθηθούν τα ενδεδειγµένα 

διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές. Στην ψηφιοποίηση, η σωστή χρήση των προτύπων συµβάλλει κατά 

κύριο λόγο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας, της προσβασιµότητας, της διατήρησης και της 

ασφάλειας. Για την επίτευξη της διασφάλισης της διαδικασίας της ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας 

θεωρείται σκόπιµη η χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού, περιφερειακών, λογισµικού ψηφιοποίησης και 

επεξεργασίας, καθώς και η εµπειρία και πλήρης τεχνική κατάρτιση των χειριστών των ηλεκτρονικών 

συσκευών. 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης προβλέπει τις παρακάτω ενέργειες: 

• ∆ηµιουργία πρωτοκόλλου ψηφιοποίησης και επιλογή κατάλληλου υλικού και ρυθµίσεων. 
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Η δηµιουργία πρωτοκόλλου ψηφιοποίησης αναφέρεται στο χειρισµό κάθε κατηγορίας τεκµηρίων κατά 

τη διαδικασία ψηφιοποίησης από το στάδιο της προετοιµασίας του αντικειµένου µέχρι και την επιλογή 

του κατάλληλου υλικού και των ρυθµίσεων σε επίπεδο λογισµικού. Η διαδικασία λαµβάνει υπόψη και 

τις ιδιαιτερότητες κάθε τεκµηρίου. 

• Επεξεργασία ψηφιοποιηµένων αντικειµένων για τις διάφορες χρήσεις και αποθήκευση (π.χ. 

αποθήκευση πρότυπου ψηφιοποιηµένου αρχείου, δηµιουργία αντιγράφου επεξεργασίας και προβολή 

σε ιστοσελίδα). 

Τα παραγόµενα ψηφιακά αρχεία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα ψηφιακά κύρια αντίγραφα (master 

files) και τα χρηστικά αρχεία (service files) που είναι ψηφιακά αντίγραφα από το πρωτότυπο σε 

χαµηλότερη δειγµατοληψία και έχουν στόχο να περιορίζεται η πρόσβαση στο κύριο αντίγραφο, αλλά 

και να είναι πιο εύχρηστα λόγω της µορφής τους και του µικρότερου όγκου τους. Κατά τις 

διαδικασίες επεξεργασίας του υλικού γίνονται οι όποιες διορθωτικές επεµβάσεις χρειάζονται στα 

master files της ψηφιοποίησης (πχ εργασίες cropping, rotating, διόρθωση χρωµάτων κ.ά.), ενώ 

παράγονται και ψηφιακά αντίγραφα σε διαφορετικές αναλύσεις και / ή µορφότυπους, προκειµένου να 

γίνει χρήση τους ανάλογα µε το σκοπό αξιοποίησής τους σε επόµενο επίπεδο. 

• Εισαγωγή πληροφοριών επιστηµονικής τεκµηρίωσης µε χρήση εργαλείου τεκµηρίωσης. 

Τα τεκµηριωτικά µεταδεδοµένα που θα καταγραφούν θα πρέπει να περιγράφουν µε τη µεγαλύτερη 

πληρότητα τα τεκµήρια και θα περιλαµβάνουν καταλογογραφικά, τεκµηριωτικά και τεχνικά 

µεταδεδοµένα.  

 

Το λογισµικό τεκµηρίωσης και διαχείρισης του ψηφιοποιηµένου υλικού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την 

εισαγωγή των πληροφοριών τεκµηρίωσης, θα πρέπει να σχεδιαστεί µε ιδιαίτερη έµφαση στην ευχρηστία και 

τη φιλικότητα προς το χρήστη.   

 

Ποσοτικοποίηση τεκµηρίων έργου:  

Κατ ελάχιστον ο υπ. Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στο ∆ήµο τις κάτωθι ποσότητες τεκµηρίων:  

 

• 300 φωτογραφίες σε ψηφιακή µορφή παλαιές και νεότερες 

• 60 λεπτά οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, ηχητικές συνεντεύξεις σε µικρά κλιπ τους 1 λεπτού το 

καθένα περίπου ήτοι 60 κλιπς σύνολο).  

• Τουλάχιστον 50 σελίδες κειµένου Α4 που θα εισαχθεί στην ψηφιακή εφαρµογή.  

• 10 χάρτες σε ψηφιακή µορφή παλαιάς και νέας µορφής που θα παρουσιάζουν την περιοχή αναφοράς 

και ότι συνδέεται µε αυτή.  
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Ενέργεια 3 (ΠΑ3): ∆ηµιουργία - διαδικτυακής ψηφιακής εφαρµογής 

Κατά την ανάπτυξη της πολυµεσικής εφαρµογής, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριµένες διαδικασίες, οι 

οποίες και θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση του έργου. Αυτές είναι: 

• Προγραµµατισµός έργου 

• Ανάλυση αναγκών και αρχικός σχεδιασµός των λειτουργιών 

• ∆ηµιουργία του περιβάλλοντος ανάπτυξης 

• Τεχνικός σχεδιασµός της εφαρµογής 

• Λεπτοµερής σχεδιασµός των λειτουργιών 

Η πολυµεσική διαδραστική εφαρµογή θα αποτελεί το βασικό µέσο ανάδειξης της ιστορικότητας και του 

πολιτισµού που αναπτύσσονται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Το υλικό της εφαρµογής θα 

παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες, όπως θα προκύψουν από το έργο της τεκµηρίωσης. Όσον αφορά την 

πλοήγηση στο περιεχόµενο της εφαρµογής, αυτή θα δοµείται σε κατηγορίες υλικού, που θα προβάλλονται µε 

την επιλογή τους πάνω σε χάρτη µε διακριτό σηµείο κάθε φορά. 

  

Η προτεινόµενη παρέµβαση θα υλοποιηθεί στην αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας 

προϋποθέσεις και όρους προσβασιµότητας σε ΤΠΕ για άτοµα µε αναπηρία βασιζόµενες σε διεθνώς 

αναγνωρισµένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιµότητας W3C και συγκεκριµένα στα Web Content 

Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). Επιπλέον το προτεινόµενο έργο θα λαµβάνει υπόψη το «Ελληνικό 

Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τα Πρότυπα ∆ιαλειτουργικότητας. 

Το περιεχόµενο αλλά και οι υπηρεσίες της πολυµεσικής εφαρµογής θα πρέπει να προβάλουν µε τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το ιστορικό-πολιτιστικό απόθεµα της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά και να ικανοποιούν σκοπούς 

ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους. 

Βασικά χαρακτηριστικά σχετικά µε τη λειτουργία της πολυµεσικής εφαρµογής θα πρέπει να είναι: 

• Η πολυµεσική εφαρµογή θα εκτελείται της σε διαδραστικό κιόσκι εξοπλισµένο µε οθόνη αφής. 

• Η ύπαρξη σελίδας χάρτη εφαρµογής, όπου θα παρέχεται εύκολή και κατανοητή πρόσβαση στα 

επιµέρους τµήµατα της πύλης. 

 

Όσον αφορά τις προδιαγραφές της ψηφιακής διαδραστικής εφαρµογής που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

• Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρµονισµένο µε την αισθητική και το περιεχόµενο µίας ψηφιακής 

εφαρµογής που θα παρουσιαστεί σε σταθερό σταθµό πληροφόρησης (infokiosk). 

• Εύχρηστους και κατανοητούς µηχανισµούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες 

της εφαρµογής. 
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• Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεµατική οργάνωση της εφαρµογής. 

• Θα υποστηρίζονται τουλάχιστον δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για 

την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 

• Η εφαρµογή θα πρέπει να είναι προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων και των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες.  

• Αξιοπιστία και απόδοση. 

• ∆ιασφάλιση συστήµατος πρόσβασης από τρίτους. 

• Εκτέλεση εφαρµογών και προβολή παρουσιάσεων τύπου Adobe Flash, Java ή ισοδύναµου. 

• Αναπαραγωγή των πιο διαδεδοµένων αρχείων εικόνας, ήχου και βίντεο. 

• Αυτόµατη εκτέλεση εφαρµογής µε την έναρξη του υπολογιστή. 

 

Ενέργεια 4 (ΠΑ4): Ανάπτυξη Βάσης δεδοµένων και  Συνοδευτικών εφαρµογών  

 

Η ανάπτυξη βάσης δεδοµένων και συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου για την Νέα Αλικαρνασσό θα πρέπει 

να υποστηρίζει: 

• Εισαγωγή ψηφιοποιηµένου υλικού στο σύστηµα και χαρακτηρισµό του µε µεταδεδοµένα 

καταλογογράφησης, τεκµηρίωσης και τεχνικά µεταδεδοµένα, όπως χρόνο δηµιουργίας, πλαίσιο 

αναφοράς, περιγραφές, τίτλους, λέξεις κλειδιά κ.ά. 

• Χρήση οντολογιών για το χαρακτηρισµό των τεκµηρίων µε µεταδεδοµένα. Οι οντολογίες θα 

περιγράφουν το ευρύ ιστορικό-πολιτιστικό πεδίο της Νέας Αλικαρνασσού και θα υποστηρίζονται από 

σύστηµα διαχείρισης οντολογιών. 

• Υποστήριξη εισαγωγής µεταδεδοµένων υλικού στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και πρόβλεψη για 

τη δυνατότητα εισαγωγής σε µεταγενέστερο χρόνο και άλλης ξενόγλωσσης έκδοσης, χωρίς να 

επηρεάζεται η λειτουργία του συστήµατος, καθώς και τα δεδοµένα που θα έχουν αποθηκευτεί σε 

αυτό. 

• Επεξεργασία των πληροφοριών που χαρακτηρίζουν το κάθε τεκµήριο και αλλαγή των επιθυµητών 

µεταδεδοµένων. 

• Μηχανισµοί ευφυούς αναζήτησης για την εύρεση των τεκµηρίων, σε φυσική γλώσσα και µε βάση 

διαφορετικά κριτήρια, όπως θεµατική ενότητα, χρονολογική αναζήτηση, αναζήτηση µε λέξεις κλειδιά 

κ.ά. Υποστήριξη συνάφειας αποτελεσµάτων. 

• ∆υνατότητα δηµιουργίας λίστας επιθυµητών αντικειµένων. Η λίστα θα πρέπει να είναι σε µορφή 

κατάλληλη για εκτύπωση από τους χρήστες του συστήµατος. 

Η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού και του συνοδευτικού 

πληροφοριακού του υλικού θα υλοποιηθεί σε επιλεγµένο λογισµικό, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες:  
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• Αποθήκευσης µεγάλου όγκου υλικού και δεδοµένων, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα του 

συστήµατος. 

• Υποστήριξη XML και δυνατότητα δηµοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο. 

• Ασφάλεια δεδοµένων. 

• ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων. 

• Παροχή εργαλείων π.χ. σχεδιασµού της βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας. 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες βάσεις.  

∆ιαδραστικός χάρτης εντοπισµού και παρουσίασης  

∆ιαδραστικός χάρτης εντοπισµού και παρουσίασης των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που αφορούν 

τις δύο πλευρές του Αιγαίου (αρχαία και νέα Αλικαρνασσός). Ο χρήστης θα µπορεί µέσω ειδικά σχεδιασµένου 

χάρτη να επιλέξει την περιοχή που επιθυµεί (αρχαία ή νέα Αλικαρνασσός) και να λάβει την αντίστοιχη 

πληροφορία για την περιοχή ενδιαφέροντός του µέσα από ποικιλία υλικού (χάρτες, ντοκουµέντα, µαρτυρίες 

ανθρώπων, φωτογραφικό υλικό κ.ά.) σε πολλαπλές µορφές (κείµενο, εικόνα, ήχος, βίντεο).  

Ενδεικτικά η θεµατική κατηγοριοποίηση των σηµείων ενδιαφέροντος µπορεί να είναι η ακόλουθη:  

•  Αλικαρνασσός 

� Η Ελλάδα της εποχής. Η Μικρασιατική εκστρατεία 

� Η Μικρασιατική καταστροφή 

� Η ανταλλαγή πληθυσµών 

• Νέα Αλικαρνασσός 

� Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης 

- Η περιοχή εγκατάστασης προσφύγων 

- Τα χρόνια της προσφυγιάς (η εγκατάσταση) 

- Επαγγέλµατα προσφύγων 

- Αρχιτεκτονική των πρώτων προσφυγικών οικιών 

- Πολιτιστική παράδοση προσφύγων (µουσική, χοροί, κ.λπ.) 

� Σηµαντικές στιγµές στην νεότερη ιστορία της πόλης 

- Σηµαντικά πρόσωπα και γεγονότα 

� Η σύγχρονη Αλικαρνασσός 

- Η δόµηση 

- Μνηµεία 

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

- Χώροι Πολιτισµού και Αθλητισµού 

- Σύλλογοι και Φορείς 

Παράλληλα ο χρήστης θα µπορεί, αν δεν επιθυµεί την πλοήγηση µέσα από τον διαδραστικό χάρτη, να 

περιηγηθεί µε την χρήση µιας κλασικής θεµατικής πλοήγησης.  

Ψηφιακό Φωτογραφικό λεύκωµα παρουσίασης  
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Εναλλακτικά, θα δηµιουργηθεί ενός ψηφιακό φωτογραφικό λεύκωµα σε µορφή διαδραστικού ψηφιακού 

περιοδικού, όπου ο χρήστης θα µπορεί µε βάση τις φωτογραφίες να διαβάσει κείµενα, να δει και να ακούσει 

επιπλέον πολυµεσικό υλικό σχετικά µε την ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού. Το ψηφιακό διαδραστικό 

λεύκωµα έλκει τα πλεονεκτήµατά του από τον ενδιαφέροντα και εύληπτο τρόπο παρουσίασης της 

πληροφορίας, αφού παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να πλοηγηθεί στο αφιέρωµα, γυρίζοντας τις 

ψηφιακές του σελίδες, που παρουσιάζει το θέµα µε ένα µίγµα φωτογραφιών, διαδραστικών γραφικών, 

µουσικής, βίντεο και κειµένου.  

Το ψηφιακό φωτογραφικό λεύκωµα θα µπορεί να προωθηθεί και σε έντυπη µορφή.   

∆ιαδραστικό Χρονολόγιο ιστορίας και πολιτισµού 

Ακόµη, µπορεί να παρέχεται στον χρήστη και µια εφαρµογή χρονολογίου, όπου θα µπορεί να περιηγηθεί 

χρονολογικά στα κυριότερα ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα της περιοχής της Νέας Αλικαρνασσού. Ο κάθε 

σταθµός του χρονολογίου θα είναι εµπλουτισµένος µε κείµενα, φωτογραφίες, βίντεο-ντοκιµαντέρ, ηχητικές 

αφηγήσεις και άλλο πολυµεσικό υλικό. 

  

 

Ενέργεια 5 (ΠΑ5) Ανάπτυξη εφαρµογής για φορητές συσκευές  

 

Τµήµα της ψηφιακής εφαρµογής θα είναι προσβάσιµο και µέσω κινητών συσκευών (smartphones), ώστε ο 

χρήστης να είναι ικανός να χρησιµοποιεί ανά πάσα στιγµή τις πληροφορίες της πύλης κάνοντας πιο εύκολη 

και ευχάριστη την περιήγηση του στην εφαρµογή. Συγκεκριµένα, θα υλοποιηθεί αυτόνοµη εφαρµογή πελάτη 

(client) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Θα µπορεί να εκτελείται από δηµοφιλείς πλατφόρµες σύγχρονων κινητών συσκευών, όπως τα Android, iOS. 

Με αυτόν τον τρόπο, τµήµα των πληροφοριών που περιέχει η διαδικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιµο στο 

χρήση ακόµα και χωρίς αυτός να διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μόλις ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση 

στο δίκτυο οι πληροφορίες αυτές θα ανανεώνονται αυτόµατα. 

Οι δυνατότητες της εφαρµογής θα παρέχονται σε ενιαίο γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) µε 

χρήση καρτελών (tabs). Σηµειώνεται επίσης ότι η εφαρµογή Θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 

ταχύτητα απόκρισης και στην βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων από την πλευρά της συσκευής. Η 

εφαρµογή θα είναι διαθέσιµη στη διαδικτυακή πύλη ώστε οι χρήστες να µπορούν εύκολα να την φορτώσουν 

και εγκαταστήσουν στη συσκευή τους. 

 
 

Ενέργεια 6 (ΠΑ6): Μεταφράσεις - Εκπαίδευση – Πιλοτική λειτουργία έργου 

 
Μετάφραση 

Οι εργασίες µετάφρασης περιλαµβάνουν τη µετάφραση επιλεγµένου υλικού για την αρχικοποίηση του υλικού 

της Βάσης δεδοµένων για την Νέα Αλικαρνασσό στα αγγλικά. Το υλικό θα µεταφραστεί µε σκοπό να 
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εµπλουτίσει τις αγγλόφωνες σελίδες της πολυµεσικής εφαρµογής και θα αναφέρεται σε επιλεγµένα 

πολιτιστικά δεδοµένα, θέσεις και τεκµήρια. 

 

Εκπαίδευση  

Μετά την επιτυχή υλοποίηση της πολυµεσικής εφαρµογής του έργου και την εγκατάσταση του συστήµατος 

στον εξοπλισµό για τον οποίο γίνεται προµήθεια στις διαδικασίες του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του έργου. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση συγκεκριµένου προγράµµατος εκπαίδευσης 

προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των συστηµάτων τόσο από την πλευρά του χρήστη όσο 

και από την πλευρά του διαχειριστή. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο της αναθέτουσας αρχής, µε 

φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενων, οι οποίοι θα επιλεγούν από την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

Ενέργεια 7 (ΠΑ7): Προµήθεια εξοπλισµού 

 

Στα πλαίσια αυτού του υποέργου θα γίνει η προµήθεια και η εγκατάσταση 3 σταθµών πληροφόρησης (info 

kiosks) εσωτερικού χώρου) καθώς και του απαραίτητου συµπληρωµατικού εξοπλισµού δικτύωσης και 

διασύνδεσης τους µε τον παγκόσµιο ιστό.  

Το υπολογιστικό σύστηµα των infokiosks πρέπει να είναι τεχνολογίας P3 ή ισοδύναµο, τουλάχιστον 2,34 GHz 

και 4 GByte RAM και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500 GB, να είναι κατάλληλα τοποθετηµένο στο εσωτερικό 

του κλωβού, να διαθέτει DVD ROM drive και σύνδεση LAN και δυνατότητα σύνδεσης ενσύρµατα ή ασύρµατα 

στο διαδίκτυο. Το Λειτουργικό Σύστηµα θα είναι MS Windows 7 ή ισοδύναµο. 

Παράλληλα, στον εξοπλισµό των σταθµών να περιλαµβάνονται ασύρµατα πληκτρολόγια µε touch pad. Τα 

προµηθευόµενα infokiosks πρέπει να διαθέτουν ενσωµατωµένο σύστηµα ήχου µε δύο ηχεία Hi-Fi, θύρα 

Ethernet 10/100/1000 καθώς επίσης και κατάλληλη βάση στήριξης δαπέδου. 

Η εγκατάσταση των σταθµών πληροφόρησης  θα γίνει στους εξής  χώρους: 

• Παλιό ∆ηµαρχείο Αλικαρνασσού νυν κτίριο στέγασης τεχνικών υπηρεσιών 

• Υπό ανέγερση Πολιτιστικό κέντρο  

• Πολύκεντρο Νεολαίας  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

∆ιαλειτουργικότητα 

Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διαλειτουργικότητας της πράξης, ώστε να καταστεί δυνατή η 

κατά το δυνατόν µεγαλύτερη διάθεση των υπηρεσιών πληροφόρησης, ανταλλαγής περιεχοµένου και 

ψηφιακών δεδοµένων, αλλά και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στο ευρύ κοινό. 
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Στην υλοποίηση του παρόντος υποέργου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές και οι κατευθύνσεις που 

ορίζονται από το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Πρότυπα 

διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – ΠΗ∆) το οποίο εντάσσεται στο συνολικό 

σχεδιασµό της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε 

φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες. Σηµειώνεται ότι η απαίτηση για διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω 

διαστάσεις: 

• Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια υποσυστηµάτων, ή/και 

• Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια συστηµάτων µε τα υφιστάµενα 

συστήµατα του Φορέα, ή/και 

• Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα µεταξύ των υπό προµήθεια συστηµάτων µε εξωτερικά 

συστήµατα τρίτων Φορέων. 

Στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των εφαρµογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι 

κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη:  

•  ∆ιασυνδεσιµότητα (Interconnection). Η διασυνδεσιµότητα στην παρούσα ∆ιακήρυξη ορίζεται ως 

εξής: 

o ∆ιασυνδεσιµότητα των εφαρµογών του προτεινόµενου συστήµατος που θα αναπτυχθούν. 

o ∆ιασυνδεσιµότητα µε τις υπηρεσίες και τα δεδοµένα της υπάρχουσας ∆ικτυακής Πύλης που 

θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανάπτυξης των νέων εφαρµογών. 

o ∆ιασυνδεσιµότητα των εφαρµογών µε τις Βάσεις ∆εδοµένων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εφαρµογές θα πρέπει να υλοποιηθούν µε πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής η 

οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces-APIs), για την 

ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται για τα τρία παραπάνω επίπεδα διασυνδεσιµότητας. Οι 

εφαρµογές θα υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services, Java RMI, Enterprise 

Service Bus ή ισοδυνάµων), ώστε να είναι δυνατή η διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο 

λειτουργίας τους. 

Η ακριβής τεχνική και λειτουργική υλοποίηση της παραπάνω διασύνδεσης θα οριστικοποιηθεί στη 

φάση της Μελέτης Εφαρµογής. 

 

• την Ολοκλήρωση και διαµόρφωση δεδοµένων,  

• την ∆ιαχείριση Περιεχοµένου και Metadata,  

• την Πρόσβαση Πληροφοριών.  
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Πολύ-καναλική προσέγγιση 

Ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης και υλοποίησης της εφαρµογής του διαδικτυακού τόπου 

για την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος, κρίνεται η δυνατότητα θέασης και διάθεσής της 

πληροφορίας µέσω πολλαπλών καναλιών. 

Οι υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης όπως περιγράφηκε σε παραπάνω ενότητα θα σχεδιαστούν µε τρόπο, ο 

οποίος θα επιτρέπει τη χρήση µέσω διαδικτύου και την προβολή από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), ενώ 

τµήµα της πύλης θα προσαρµοστεί ώστε να είναι προσβάσιµο και από κινητά τηλέφωνα.  

 

 

Τεκµηρίωση του ψηφιοποιηµένου υλικού και ανοιχτή διάθεση της τεκµηρίωσης 

Η τεκµηρίωση του ψηφιακού περιεχοµένου θα πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση προτύπων τεκµηρίωσης 

ψηφιακού περιεχοµένου, προκειµένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα των µεταδεδοµένων. 

Η λειτουργικότητα των µεταδεδοµένων µεγιστοποιείται, όταν ακολουθούνται καθιερωµένα πρότυπα. Με τον 

τρόπο αυτό, διευκολύνεται ακόµα περισσότερο η αναζήτηση, καθώς η περιγραφή των αντικειµένων γίνεται 

µε τη βοήθεια κοινών και καλά καθορισµένων πεδίων τα οποία χρησιµοποιούνται και από τις υπηρεσίες 

αναζήτησης και επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών συλλογών. 

Στην περιοχή της ψηφιοποίησης ένα από τα πιο δηµοφιλή πρότυπα είναι το Dublin Core. Το πρότυπο αυτό 

παρέχει µια σύντοµη λίστα µε κάποια συχνά χρησιµοποιούµενα πεδία µεταδεδοµένων, όπως τίτλος, 

δηµιουργός, περιγραφή, γλώσσα, πνευµατικά δικαιώµατα κλπ και αρκετές επεκτάσεις. Στα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται η απλή εφαρµογή, η κατανοητή ορολογία, η διεθνής εµβέλεια και η 

επεκτασιµότητα. Το Dublin Core αρχικά προοριζόταν για χρήση από τις βιβλιοθήκες, ωστόσο υιοθετήθηκε 

αµέσως από διαδικτυακές εφαρµογές και πέρασε στη συνέχεια και σε άλλους τοµείς της επιστήµης των 

υπολογιστών. Συνιστά επίσηµο πρότυπο ANSI (Z39.85). Η λεπτοµερής περιγραφή του προτύπου και των 

πεδίων υπάρχει στον ιστότοπο http://www.dublincore.org  

 

∆ιατήρηση σε µόνιµα αποθετήρια 

Η βάση δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση του ψηφιακού υλικού και του συνοδευτικού 

πληροφοριακού του υλικού θα υλοποιηθεί σε επιλεγµένο λογισµικό, το οποίο θα καλύπτει ανάγκες:  

• Αποθήκευσης µεγάλου όγκου υλικού και δεδοµένων, χωρίς να επηρεάζεται η αποδοτικότητα του 

συστήµατος 

• Υποστήριξη XML και δυνατότητα δηµοσίευσης υλικού στο διαδίκτυο 

• Ασφάλεια δεδοµένων 

• ∆υνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ταυτόχρονων συνδέσεων 

• Παροχή εργαλείων πχ σχεδιασµού της βάσης, λήψης αντιγράφων ασφαλείας 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µε άλλες βάσεις.  
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∆ιάθεση µε την πλέον κατάλληλη άδεια ανοιχτού περιεχοµένου, δεδοµένων ή λογισµικού 

Η διάθεση των δεδοµένων και του ψηφιακού περιεχοµένου που θα δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της πράξης, θα 

πληροί ενηµερωτικούς, πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Η χρήση του περιεχοµένου πέραν της πλατφόρµας του διαδικτυακού τόπου που αφορά µνηµεία, αρχαιότητες 

και αλλά πολιτιστικά δεδοµένα της περιοχής καθορίζεται από συγκεκριµένες διαδικασίες και κανονισµούς, 

όπως ορίζονται στην αρχαιολογική νοµοθεσία.  

Πρωτογενές υλικό που προκύπτει από το παρόν υποέργο και δεν εµπίπτει σε τυχόν περιορισµούς και 

πνευµατικά δικαιώµατα, σε συνεργασία µε τον δικαιούχο, θα διατεθεί στο κοινό µε την κατάλληλη άδεια 

ανοιχτού περιεχοµένου, δεδοµένων ή λογισµικού. 

Τέλος τα πρότυπα δεδοµένων που πρέπει να χρησιµοποιηθούν στο υποέργο δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Περιγραφή προτύπου Σηµασία/Χρήση στο πλαίσιο του 

Υποέργου 

DublinCore  ∆ιεθνές πρότυπο ταξινόµησης και 

τεκµηρίωσης  

 

Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος του υποέργου θα πρέπει να λάβει ειδική µέριµνα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για 

την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων, Εφαρµογών, Μέσων και Υποδοµών, η οποία θα αξιολογηθεί 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Υποέργου καθώς και για την προστασία των προς 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιµότητας και της ακεραιότητας των 

πληροφοριών. Ο βαθµός της απαιτούµενης ασφάλειας κρίνεται από το σκοπό της επεξεργασίας / εφαρµογής, 

τη φύση των δεδοµένων που θα αποτελέσουν αντικείµενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους που εγκυµονεί η 

συγκεκριµένη επεξεργασία. Εάν υπάρχουν µέτρα ασφαλείας µε µικτό χαρακτήρα (οργανωτικό -τεχνικά, 

διοικητικό -τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του υποέργου οφείλει να συνεργασθεί µε τα αρµόδια στελέχη του 

Φορέα για την υλοποίηση του τεχνικού τους µέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών µέτρων θα πρέπει να γίνει µε την ελάχιστη δυνατή παρεµπόδιση της λειτουργίας 

του Φορέα και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρµογές και τα 

υποσυστήµατα των πληροφοριακών συστηµάτων που δεν εµπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, 

ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από 

τον Φορέα. 

Σχετικά µε την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήµατος, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στα εξής στοιχεία:  

• ∆ιασφάλιση της εγκυρότητας των δεδοµένων που περιέχονται σε αυτό.  
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• ∆ιασφάλιση της µη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδοµένων που 

περιέχονται στο σύστηµα (non-repudiation).  

• Εξασφάλιση της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισµού της πρόσβασης 

στο σύστηµα, σε επίπεδο χρήστη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ικαιούχου  (access control and 

authorization).  

• Παροχή µηχανισµών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

• Παροχή µηχανισµών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε µη 

προσβάσιµο από τρίτους µέσο (auditing).  

• Προστασία από επιθέσεις µε στόχο τη διακοπή της υπηρεσίας (denial of service attacks).  

 

Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήµατος πρέπει να είναι η ευκολία και φιλικότητα χρήσης. 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) ακολουθούν το κοινό θέµα εµφάνισης 

(theme) της εφαρµογής, ενώ υπάρχει ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε επιµέρους 

εφαρµογής ώστε να µην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

Θα πρέπει να παρέχονται µηχανισµοί καταχώρησης δεδοµένων οι οποίοι να διαθέτουν ενδεικτικά τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• την οµαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστηµα από τον χρήστη, καθώς και την 

αποφυγή διπλών λανθασµένων εγγραφών, 

• κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης ώστε 

να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων, 

• να υπάρχουν προκαθορισµένες τιµές σε πεδία φορµών ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά 

την εισαγωγή δεδοµένων, 

• να χρησιµοποιούνται στο µέγιστο δυνατό λίστες µε δεδοµένα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις 

δεδοµένων της ΑΑ, 

• η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, µεταβολή) δεδοµένων να γίνεται από µια κοινή διεπαφή 

χρήσης και για οµοιοµορφία των οθονών αλλά και µεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 

εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόµενες οντότητες, 

• οι εφαρµογές προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδοµένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή λαθών των 

χειριστών / χρηστών (validation). 
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Απαιτήσεις Προσβασιµότητας 

Προκειµένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύνολο των προσφερόµενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόµενο της διαδικτυακής πλατφόρµας και των εφαρµογών 

του υποέργου η κατασκευή της διαδικτυακής πλατφόρµας και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να 

συµµορφώνεται πλήρως µε τις ελέγξιµες Οδηγίες για την Προσβασιµότητα του Περιεχοµένου του Ιστού 

έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «Α» (WCAG 2.0 level A).  

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις εφαρµογών που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι 

απαραίτητη η αναλυτική τεκµηρίωση από τον Ανάδοχο στη φάση της µελέτης εφαρµογής της εξασφάλισης 

της προσβασιµότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιµότητας και ευχρηστίας εφαρµογών 

πληροφορικής.  

O µηχανισµός πλοήγησης του στις ψηφιακές υπηρεσίες θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί µε τρόπο που να 

βοηθά όλους τους χρήστες να περιηγηθούν στις σελίδες του χωρίς να µπερδεύονται. Σε περίπτωση που οι 

απαιτήσεις του σχεδιασµού των εφαρµογών είναι τέτοιες που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν οι παραπάνω 

απαιτήσεις, θα υλοποιηθεί µία έκδοση όλων των σελίδων η οποία θα είναι απόλυτα συµβατή µε τις οδηγίες 

και θα δίνονται οι αντίστοιχοι σύνδεσµοι σε κάθε σελίδα (text only version). Η προοριζόµενη χρήση των 

στηλών των πινάκων έχει ως εξής: 

• Περιγραφή: περιγράφει την απαίτηση ποιοτικά και ενδεχοµένως ποσοτικά και µπορεί να παραπέµπει 

ρητά ή έµµεσα στην τεχνική περιγραφή του αντικειµένου. 

• Υποχρέωση: αναφέρει σε ποιο βαθµό η απαίτηση είναι υποχρεωτική για το σύστηµα. Η υποχρέωση 

µπορεί να δηλώνεται µε την ένδειξη «ΝΑΙ» ή, όπου κάτι τέτοιο είναι δυνατό, µε ποσοτική ένδειξη 

(σύγκριση µε κάποια ποσότητα). 

• Απάντηση: συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα σε απάντηση της στήλης Απαίτηση και θα πρέπει 

να έχει αντίστοιχο περιεχόµενο. 

• Παραποµπές – Σχόλια: επίσης συµπληρώνεται από τον Προσφέροντα και, σε περίπτωση που η 

δήλωση του Προσφέροντα αναφορικά µε την απαίτηση µπορεί ή κρίνεται ότι πρέπει να 

αποσαφηνιστεί περαιτέρω, µπορεί να παραπέµπει σε άλλο σηµείο της Προσφοράς του, τεχνικό 

εγχειρίδιο ή άλλο ευρέως προσβάσιµο σηµείο, πλην όµως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται µε τη 

µέγιστη δυνατή ακρίβεια. Σύντοµα σχόλια είναι επίσης αποδεκτά στη συγκεκριµένη στήλη. 
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Τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα του υποέργου παρουσιάζονται ακολούθως σε πίνακα: 

 

Α/Α Πακέτα Εργασιών Μ1-2 Μ3-4 
 

Μ5-6 

 

Μ7-8 
Μ9-10 Μ11-12 Μ13-14 

1 
ΠΑ1: Έρευνα, Συλλογή, 

τεκµηρίωση, περιεχοµένου 

       

2 
ΠΑ2: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή 

Επεξεργασία υλικού 

       

3 
ΠΑ3: ∆ηµιουργία - διαδικτυακής 

ψηφιακής εφαρµογής  

       

4 

 ΠΑ4:Ανάπτυξη Βάσης 

δεδοµένων και  Συνοδευτικών 

εφαρµογών 

       

5 ΠΑ5): Ανάπτυξη εφαρµογής για 

φορητές συσκευές 

       

6 
 (ΠΑ6):Μεταφράσεις -Εκπαίδευση 

– Πιλοτική    λειτουργία έργου  

       

7 
(ΠΑ7): Προµήθεια εξοπλισµού 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Συλλογή, τεκµηρίωση, ψηφιοποίηση περιεχοµένου  

 

 

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

 Τεκµηρίωση Υλικού 

1 Καταγραφή υλικού σε καταλόγους – 

καταλογογράφηση 

Ναι    

2 Ταξινόµηση υλικού Ναι    

3 Τεκµηρίωση από πήγες  Ναι    

4 ∆ηµιουργία µεταδεδοµένων  Ναι    

5 ∆ηµιουργία τεκµηριωτικών κειµένων Ναι    

6 Χρήση διεθνών στάνταρ τεκµηρίωσης  Να αναφερθούν   

 Ψηφιακή επεξεργασία Υλικού 

7 Υποστηριζόµενοι Τύποι Αρχείων 

Πολυµέσων 

Jpeg, tiff, avi, 

mpeg, wav, mp3,  

  

8 Μετατροπή αρχείων σε µέγεθος και 

µορφή για χρήση σε WEB 

NAI   

9 Μετατροπή αρχείων σε µέγεθος και 

µορφή για προεπισκόπηση (εικόνες, 

βίντεο) 

NAI   

10 ∆ηµιουργία ψηφιακών µεταδεδοµένων  ΝΑΙ   

 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων  ΝΑΙ να 

αναφερθούν οι 

τεχνικές  
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∆ικτυακή  εφαρµογή  

 
Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

 Ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων 

1 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα NAI   

2 ∆ιαχωρισµός µηχανής αποθήκευσης από 

τον κυρίως εξυπηρετητή 

NAI   

3 Query Caching NAI   

4 Αναζήτηση και χρήση ευρετηρίων σε 

πλήρες κείµενο (Full-text indexing and 

searching) 

NAI   

5  Ευέλικτο σύστηµα ασφάλειας και 

υποστήριξη πρωτοκόλλου SSL για 

κρυπτογράφηση των δεδοµένων 

NAI   

6 ∆υνατότητα αποθήκευσης δεδοµένων 

σε διαφορετικές γλώσσες 

NAI   

7 Υποστήριξη συνόλων χαρακτήρων µε 

πλήρη υποστήριξη Unicode δεδοµένων 

NAI   

8 Υποστήριξη Υποερωτηµάτων NAI   

9 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη 

χρήση 

NAI   

10 Τεχνολογία ανοικτού κώδικα NAI   

11 ∆υνατότητα χρήσης σε πολυεπίπεδη 

αρχιτεκτονική, Client/Server, 3-tier ή 

άλλο 

NAI   

 Ανάπτυξη CMS – ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

12 Ανεξαρτησία από πλατφόρµα NAI   

13 ∆υνατότητα αποθήκευσης περιεχοµένου 

σε βάση δεδοµένων ή στο file  system 

NAI   

14 Έλεγχο εκδόσεων (versioning) NAI   

15 ∆υνατότητες διαχείρισης αρχείων και 

καταλόγων (δηµιουργία, επεξεργασία, 

διαγραφή) 

NAI   

16 Ενσωµατωµένο φυλλοµετρητή αρχείων 

και καταλόγων 

NAI   

17 Ενσωµατωµένο WYSIWYG (What You 

See Is What You Get) HTML Editor 

NAI   

18 ∆υνατότητα αναζήτησης στο σύνολο 

του περιεχοµένου της πλατφόρµας 

(περιεχόµενο από δοµηµένες και 

αδόµητες πηγές) µε πολλαπλά κριτήρια 

ΝΑΙ   

19 Ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία στη 

χρήση 

NAI   

20 Τεχνολογία ανοικτού κώδικα NAI   

21 Κεντρική ταυτοποίηση χρηστών (Single 

Sign On) 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

22 Προσωρινή αποθήκευση περιεχοµένου 

(Caching) 

NAI   

23 Αυτόµατη εγκατάσταση νέων 

λειτουργιών χωρίς να απαιτείται 

επανεκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας 

του συστήµατος 

NAI   

24 Πλήρως λειτουργική διαχείριση χρηστών 

µε οµάδες και ρόλους 

NAI   

25 Καθορισµός δικαιωµάτων πρόσβασης 

για χρήστες  σε  επίπεδο σελίδων, 

οµάδων σελίδων και εφαρµογών 

NAI   

26 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης εφαρµογών 

(µέσω portlets) 

NAI   

27 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης άλλων web 

sites ή µέρος αυτών είτε ως portlet είτε 

µέσω internal frames 

NAI   

28 Ανοιχτή αρχιτεκτονική της πύλης και  

υποστήριξη για όλα τα καθιερωµένα 

πρότυπα 

NAI   

29 ∆υνατότητα ενσωµάτωσης Web2.0 

εφαρµογών και εφαρµογών κοινωνικής 

δικτύωσης (π.χ. Facebook applications) 

NAI   

30 ∆υνατότητα εξαγωγής δεδοµένων και 

περιεχοµένου δυναµικά µε χρήση 

καθιερωµένων σηµασιολογικών 

προτύπων 

NAI   

31 
∆ιαµοιρασµός µε social media (social 

media sharing mechanism) 

NAI   

 Εφαρµογή ∆ικτυακής πύλης – Γενικές απαιτήσεις 

32 ∆υνατότητα πραγµατοποίησης απλής 

και διευρυµένης αναζήτησης µε βάση 

πολλαπλά κριτήρια στο περιεχόµενο της 

πύλης 

NAI   

33 ∆υνατότητα εγγραφής χρήστη - 

δηµιουργίας λογαριασµού στη 

διαδικτυακή πύλη.  

NAI   

34 Σελίδας επικοινωνίας και Σελίδα Q&A  NAI   

35 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον 

εναρµονισµένο µε την αισθητική και το 

περιεχόµενο µίας πολιτιστικής πύλης 

NAI   

36 Εύχρηστους και κατανοητούς 

µηχανισµούς πλοήγησης για την 

περιήγηση του χρήστη στις σελίδες 

NAI   

37 Χάρτης  σελίδων που θα δείχνει την 

θεµατική οργάνωση του δικτυακού 

NAI   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

τόπου 

38 Υποστήριξη τουλάχιστον δύο γλώσσες 

(Ελληνικά και Αγγλικά) ενώ θα υπάρχει 

πρόβλεψη για την υποστήριξη και 

άλλων γλωσσών αργότερα 

NAI   

39 Προσβάσιµη σε όλους τους χρήστες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ατόµων 

µε ειδικές ανάγκες  

NAI   

40 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις 

κατάλληλες µέτα-ιδιότητες (metadata 

attributes) έτσι ώστε να µπορούν να 

δεικτοδοτηθούν από τις µηχανές 

αναζήτησης 

NAI   

41 Αδιάλειπτη λειτουργία κόµβου που θα 

εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και 

χωρίς προβλήµατα, πρόσβαση των 

χρηστών στις παρεχόµενες υπηρεσίες 

NAI   

42 Αξιοπιστία και απόδοση NAI   

43 ∆ιασφάλιση συστήµατος πρόσβασης 

από τρίτους 

NAI   

44 Επεκτασιµότητα: το σύστηµα θα µπορεί 

να υποστηρίξει ενδεχόµενη διεύρυνση 

παρεχόµενων υπηρεσιών και επέκταση 

της δικτυακής υποδοµής 

NAI   

45 Ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να 

επηρεάζεται από την σύνδεση νέων 

µελών στους δικτυακούς τόπους 

NAI   

46 Παρουσίαση περιεχοµένου σε 

πραγµατικό χρόνο 

NAI   

47 Συνεχή ενηµέρωση του περιεχοµένου 

της δικτυακής πύλης. 

NAI   

48 
Απόδοση ετικετών (tags) στο 

περιεχόµενο του portal 

NAI   

49 
∆ιαµόρφωση του portal µέσω 

λειτουργίας Drag & Drop 

NAI   
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Πολυκαναλικότητα 

 

Α/Α Προδιαγραφή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

 Τίτλος Περιγραφή    

1 
Πολυκαναλική 

διάθεση   

Το σύστηµα διαχείρισης 

περιεχοµένου (CMS) 

υποστηρίζει τη διαθεσιµότητα 

του περιεχοµένου – µε 

κατάλληλες προσαρµογές – για 

προβολή σε συσκευές όπως 

smart phones. 

ΝΑΙ   

2 
Εφαρµογές 

(Apps) 
ΝΑΙ ΝΑΙ   

3 

Αυτόµατη 

ενηµέρωση 

λογισµικού 

εφαρµογής 

(app)  

ΝΑΙ ΝΑΙ   

4 

Αυτόµατη 

επικαιροποίηση 

περιεχοµένου 

εφαρµογής 

(app) για online 

χρήση 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

5 

Αυτόµατη 

επικαιροποίηση 

περιεχοµένου 

εφαρµογής 

(app) για offline 

χρήση. 

ΝΑΙ ΝΑΙ   

 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

 Μετάφραση - Εισαγωγή µεταδεδοµένων 

1 Μετάφραση - προσαρµογή κειµένων 

στην αγγλική,  

ΝΑΙ   
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Α/Α Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραποµπή 

2 Μετάφραση - προσαρµογή στοιχείων 

πλοήγησης στην αγγλική,  

ΝΑΙ   

3 Εισαγωγή µε πληκτρολόγηση  ΝΑΙ   

4 Μαζική εισαγωγή  ΝΑΙ   

5 Έλεγχος – διόρθωση  ΝΑΙ   

6 Μεθοδολογία Υλοποίησης 

7 Αναλυτική περιγραφή της προτεινόµενης 

µεθοδολογίας 

ΝΑΙ   

8 Σαφή αναφορά στον προγραµµατισµό 

ολοκλήρωσης και παράδοσης των 

παραδοτέων 

ΝΑΙ   

9 Οµάδα υποέργου 

10 Αναλυτική περιγραφή των ρόλων των 

στελεχών της οµάδας υποέργου 

ΝΑΙ   

11 Αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών της 

οµάδας υποέργου 

ΝΑΙ   

12 Τουλάχιστον 4 στελέχη θα παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους στο Ηράκλειο Κρήτης 

ΝΑΙ   

 

 

 

Εξοπλισµός:  

 

3  Infokiosks – αριθµός 3 

Α/Α Περιγραφή / 
Προδιαγραφές 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 
Παραποµπή 

1 σύστηµα υπολογιστή  ΝΑΙ   

2 Λογισµικό ΝΑΙ   

3 έγχρωµη οθόνη αφής  ΝΑΙ   

4 ups  ΝΑΙ   

5 σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο  ΝΑΙ   

6 συντήρηση  ΝΑΙ   

7 Ασφάλιση ΝΑΙ   

8 ∆υνατότητα προβολής 
οπτικοακουστικού υλικού 

ΝΑΙ   

9 ∆υνατότητα επέκτασης 
υπηρεσιών µε την 
προσθήκη συστηµάτων 
εκτύπωσης  

ΝΑΙ   

10 ∆ιαδραστικής 
αλληλεπίδρασης µέσω της 

ΝΑΙ   
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Α/Α Περιγραφή / 
Προδιαγραφές 

Απαίτηση 
Απάντηση 

Προµηθευτή 
Παραποµπή 

τεχνολογίας Bluetooth 

11 ∆υνατότητα Wi-fi ΝΑΙ   

 

 

 



 

Σελίδα 76 από 94 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)  

Πίνακας ΠΟΠ 1: Παραδοτέα υποέργου 

Α/Α 
Υπηρεσία – παραδοτέο 

(1) 

Προµηθευτής 

(2) 

Περιγραφή 

(3) 

Ποσότητα 

(4) 

Κόστος 

Μονάδος 

(5) 

Σύνολο 

(6) 

Σύνολο 

µε ΦΠΑ 

(7) 

1        

2        

3        

4        

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ   

 

Πίνακας ΠΟΠ 2: Εξοπλισµός  

 

Α/Α 
Υλικό 

(1) 

Προµηθευτής 

(2) 

Περιγραφή 

(3) 

Ποσότητα 

(4) 

Κόστος 

Μονάδος 

(5) 

Σύνολο 

(6) 

Σύνολο 

µε ΦΠΑ 

(7) 

1        

2        

3        

4        

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑ   
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Τρόπος Πληρωµής:1 

                                           

1 Επιλέγεται ένας από τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο ∆.9 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που θα αναφέρουν τρόπο πληρωµής διαφορετικό από αυτούς 
που περιγράφονται στο άρθρο ∆.9 της παρούσας διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ................................                Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

Προς: 

∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του  δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….. οδός …………………. αριθµός ……………… ΤΚ 

……………………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός ............................. αριθµός .................ΤΚ……………… 

β)……….…. 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,} και µέχρι του ποσού 

των ευρώ ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της ….…………. για εκτέλεση 

του υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... 

∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 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. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την  έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ……………… 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 
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(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .....................................................     Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

 

Προς: 

∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού 

των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που αφορά στο 

διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ ................................................ Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

 

Προς: 

∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 
Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού 

των ευρώ ........................., για την προκαταβολή ύψους 40% για τη σύµβαση µε αριθµό................... που 

αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε 

τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ .....................................................   Ηµεροµηνία έκδοσης ........................... 

 

Προς: 

∆ΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ. ............... για  ευρώ ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού 

των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που 

αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύµφωνα µε τη µε αριθµό  ……………. ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήµου.  

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στη ................. σήµερα την …../../2013, ηµέρα …………., µεταξύ αφενός της .................... που εδρεύει στην 

..............εκπροσωπείται νόµιµα από τον .....................βάση του υπ αριθ…………….. εγγράφου και στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυµία 

………………………. που εδρεύει στ… ………………………………….. εκπροσωπείται νόµιµα από τ.. 

…………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την ……………….. 

απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την …………………. απόφαση 

κατακύρωσης («η Κατακύρωση») η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο την ………….., ο Ανάδοχος 

αναλαµβάνει την υλοποίηση του υποέργου «Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία της Νέας Αλικαρνασσού», 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο: 

  

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Οµάδα 

διοίκησης υποέργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του Υποέργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των 

τηλεοµοιοτυπιών. 

Έργο: Το έργο όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στην Προκήρυξη. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.  

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστηµα που καθορίζεται στη Σύµβαση και ξεκινά από την εποµένη της 

ηµεροµηνίας οριστικής παραλαβής του Υποέργου. 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 

από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος 

της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος. 

 

Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία µε τα παραρτήµατά της που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα 

µέρη για την εκτέλεση του Υποέργου. 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Υποέργου.  
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Άρθρο 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Το αντικείµενο του υποέργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του αναδόχου που αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας σύµβασης.  

 

Άρθρο 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 

τεκµηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 

Άρθρο 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για την 

υλοποίηση του Υποέργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην απόφαση κατακύρωσης του υποέργου στον ανάδοχο, 

στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, ∆ιοικητικές εντολές) 

πραγµατοποιείται ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  ∆ήµος Ηρακλείου 

∆ιεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2810399376 

Για τον Ανάδοχο:   ……………………………………………………………………… 

Ταχ.κωδ.:…………… – ΠΟΛΗ  …………….. 

Τηλ………………..   fax: …………………… 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύµβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση 

ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συµφωνία, έγκριση, 

πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

Άρθρο 6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα 

ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
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υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του 

Υποέργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  Ειδικότερα:  

6.1 Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 

Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Υποέργου αυτού θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 

γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 

πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους µε οποιονδήποτε 

τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου. 

6.2 Ο Ανάδοχος µπορεί να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 

άµεσα µε την εκτέλεση του παρόντος Υποέργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση 

και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.  

6.3 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Υποέργου, 

οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Υποέργου αυτού. Ως 

εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

6.4 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 

στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται µε το Υποέργο, 

αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ενηµερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.  

6.5 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί πνευµατικής ιδιοκτησίας" και να 

αξιώσει αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά 

περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου, 

κηρύσσοντας τον έκπτωτο.  

 

Άρθρο 7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει 

στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα του Υποέργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 

ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή 

των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του µε 

αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, µόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει σχετικό αίτηµα στην 

Αναθέτουσα Αρχή εντός 10 ηµερών από την πρόθεση του για σύναψη νέας υπεργολαβίας και να έχει τη 

γραπτή άδεια της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί εντός 10 ηµερών αντίστοιχα 
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διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. Τα τµήµατα τα 

οποία καλύπτει η υπεργολαβία, καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, µαζί µε έγγραφη τεκµηρίωση του Αναδόχου από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύµβασης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού 

προσώπου εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, 

δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 

ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα που θα συµφωνηθεί από 

κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 8. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Υποέργου. 

 

Άρθρο 9. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, µελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 

σχετικό µε την εκτέλεση του Υποέργου, χωρίς να απαιτείται προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου. 

10.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου µε την οριστική 

παραλαβή του Υποέργου ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 10. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

10.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 

υλοποίησης του υποέργου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 

δυνατότητα σε επιµέρους άρθρα της Σύµβασης και εκτός εργασίµων ηµερών και ωρών. 

10.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 

προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά 

µε τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το Υποέργο. 

10.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες 

υποδοµές της που έχουν συνάφεια µε το Υποέργο. 
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Άρθρο 11. ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή της Αναθέτουσας Αρχής προκειµένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του µε τυχόν εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία 

αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 12. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή 

και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Θεωρείται δεδοµένη η υποχρέωση συµµόρφωσης του Αναδόχου και της αναθέτουσας Αρχής στις διατάξεις 

περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

 

Άρθρο 13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση που καλύπτει το 10% της 

Συµβατικής Τιµής χωρίς Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο της συµβατικής ηµεροµηνίας 

οριστικής παραλαβής κατά 2 µήνες τουλάχιστον και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.  

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

- µέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το υποέργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν, 

θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύµβαση αυτή και θα στερείται 

οποιωνδήποτε ελαττωµάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και 

ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη. Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να εγγυηθεί την καλή 

λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού που προσφέρει για χρονική περίοδο …………… µετά την οριστική 

παραλαβή του. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, µετά την οριστική παραλαβή του, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, συντεταγµένης σύµφωνα µε το αντίστοιχο 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού 

συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ της Σύµβασης, µε χρόνο ισχύος που θα καλύπτει όλο το χρονικό διάστηµα 

της εγγύησης καλής λειτουργίας. Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 

λειτουργία του συνόλου του υποέργου το οποίο προσφέρει. Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει να 
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αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο ανάλογα µε τα όσα περιγράφονται στις 

αντίστοιχες παραγράφους για τις υπηρεσίες συντήρησης.  

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης, ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρο 14. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

14.1 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Υποέργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγµάτων και 

εργοστασιακών ή εµπορικών σηµάτων εκ µέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύµβαση ή την Προσφορά. 

14.2 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική ζηµία που ενδεχοµένως 

προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την 

υλοποίηση του Υποέργου. 

14.3 Ο Ανάδοχος συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας το κόστος κάθε 

αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αποδεδειγµένη αδυναµία 

ή πληµµελή εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1 Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει 

και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή λεπτοµερές πρόγραµµα εκτέλεσης της Σύµβασης, το οποίο θα 

βρίσκεται εντός των χρονικών ορίων του χρονοδιαγράµµατος που υπέβαλε µε την προσφορά του και στο 

οποίο θα εµφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Υποέργου και οι πραγµατικές ηµεροµηνίες έναρξης και 

λήξης τους. 

15.2 θα πρέπει να οριστεί από την πλευρά του Αναδόχου ο Υπεύθυνος Υποέργου, ο οποίος θα συνεργάζεται 

µε την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Υποέργου (ΕΠΠ), για τον καθορισµό προτεραιοτήτων 

και τη διατύπωση των απαιτήσεων κατά την εξέλιξη του υποέργου, καθώς και την υποβολή λεπτοµερών 

χρονοδιαγραµµάτων µαζί µε εκτιµήσεις του κόστους των επί µέρους ενεργειών.» 

 

Άρθρο 16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Υποέργου, αρχίζει από την Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης και διαρκεί για 

Χ µήνες, ήτοι έως ……………... 

Το χρονοδιάγραµµα που εµφανίζεται σε Παράρτηµα της Σύµβασης απεικονίζει την προθεσµία του Υποέργου 

και κάθε επί µέρους τµήµατός του, µε την επιφύλαξη των εποµένων άρθρων. 

 

Άρθρο 17. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

17.1 Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του υποέργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του (ΕΠΠ).  

17.2 Η ΕΠΠ προβαίνει σε δύο φάσεις παραλαβής οι οποίες συνδέονται και µε την πληρωµή του Αναδόχου. 
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Η ΕΠΠ έχει προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης από τον Ανάδοχο της ολοκλήρωσης 

του υποέργου για να προβεί σε έγγραφες παρατηρήσεις της για τις αποκαταστάσεις και διορθώσεις που 

πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υποέργου.  

17.3 Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εντός της ανωτέρω προθεσµίας, θεωρείται ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιες οπότε η επιτροπή συντάσσει εντός δέκα (10) ηµερών το σχετικό πρακτικό οριστικής 

παραλαβής. 

17.4 Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τα αναφερόµενα 

στις παρατηρήσεις εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος (π.χ. 20 µέρες) και να ενηµερώσει εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση των εργασιών. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει το πρακτικό οριστικής 

παραλαβής το αργότερο εντός µηνός εφόσον διαπιστώσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές 

είχαν διατυπωθεί στις σχετικές παρατηρήσεις. Σηµειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνει άπαξ όλες τις 

παρατηρήσεις της και δεν µπορεί να επανέλθει µε νέες παρατηρήσεις. 

17.5 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του υποέργου θα διενεργεί απροειδοποίητα 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλη τη διάρκεια του υποέργου. Εάν σε αυτούς διαπιστωθούν αποκλίσεις 

στους όρους της σύµβασης ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να εκτελέσει πλήρως το αντικείµενο της σύµβασης στην τιµή της προσφοράς, σύµφωνα µε τους 

όρους της σύµβασης, και να παραδώσει το υποέργο εµπρόθεσµα, άρτιο και σε πλήρη λειτουργία. 

 

Άρθρο 18. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

18.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή µέρος του Υποέργου εντός της προθεσµίας ή των 

προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από 

άλλα δικαιώµατα που της παρέχει η Σύµβαση, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

(άρθρο 32, Π∆118/07). 

18.2 Σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόµενη Συµβατική Αποζηµίωση 

ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συµβατικής Τιµής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά 

τον Ανάδοχο: 

α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

β) να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος µέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία 

καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που 

δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 19. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

19.1 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της 

Σύµβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συµφωνούν, από κάθε άποψη, µε τα 

οριζόµενα στα Παραρτήµατα της Σύµβασης. 
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19.2 Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάµεση παραλαβή, θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον 

Ανάδοχο στην Αναθέτουσα αρχή. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ή υπηρεσιών 

που προτείνονται για παραλαβή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα 

µε την περίπτωση.  

 

Άρθρο 20. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

20.1 Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή 

καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην 

απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα 

αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της 

Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

20.2 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των, µέσων και  υλικών κλπ. µέχρι την ηµεροµηνία τµηµατικής 

και σε κάθε περίπτωση οριστικής παραλαβής του Υποέργου, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην 

Αναθέτουσα Αρχή. 

20.3 Με την οριστική παραλαβή του Υποέργου η κυριότητα επί των ως άνω (πλην του λογισµικού) 

µεταβιβάζεται αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον η αποκλειστική 

δικαιούχος επί του Υποέργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό. 

20.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί µε δικές του δαπάνες και σε κάθε απαραίτητη ή πρόσφορη 

ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωµάτων τρίτων προσώπων, που 

αποδεδειγµένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωµα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην 

χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα 

ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευµατικής 

ιδιοκτησίας. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε 

θέµα σχετικά µε δικαιώµατα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να παρέµβει προσθέτως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης 

ότι υπαίτιος για την παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος 

αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 

λόγου, συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να 

αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της 

παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

 

Άρθρο 21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Υποέργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους και 

προϋποθέσεις της Σύµβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν 

στην υλοποίηση παρόµοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 
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Σύµβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, 

πληµµελή κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά) και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, 

αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που 

κατέθεσε, όπως προκύπτει από την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 22. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

22.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία 

στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα 

περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίηση του Υποέργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα µεταφοράς, χειρισµού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαµετακόµισης, παράδοσης, 

αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρµολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των 

προµηθευόµενων µε τη Σύµβαση προϊόντων.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που 

προβλέπονται στη Σύµβαση 

γ) τα έξοδα της προµήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Υποέργου 

δ) τα έξοδα της προµήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

22.2 Για κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση 

πληρωµής καθώς και αναλυτική κατάσταση, µαζί µε αποδείξεις, τιµολόγια, παραστατικά πληρωµών ή άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση. 

22.3 Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε Ευρώ µε την προσκόµιση των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 

την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιµολογίου η εξόφληση του οποίου, σύµφωνα µε την 

Σύµβαση, γίνεται σε επόµενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιµολόγιο. 

 

 

Άρθρο 23. ΤΙΜΗΜΑ 

23.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση του Υποέργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 

………………………………………… ευρώ (…..,..€). 

23.2 Στο Συµβατικό Τίµηµα δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, ο οποίος βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Οι κρατήσεις επί της Συµβατικής Τιµής, που αφορούν την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος ή άλλες 

επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 24. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της Συµβατικής Τιµής του Υποέργου θα γίνει µε τον εξής τρόπο (παραµένει ο τρόπος που έχει 

δηλώσει ο ανάδοχος στην οικονοµική του προσφορά): 
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Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια παροχής υπηρεσιών), τα οποία θα 

φέρουν τον αριθµό του φορολογικού του µητρώου και να παραδώσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή. 

Οι τµηµατικές πληρωµές για να γίνουν απαιτείται η έκδοση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

κάθε φάσης εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 25. ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του τελικού υπολοίπου εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση όλων των σταδίων ή τµηµάτων ή µερών του Υποέργου, η 

οποία πιστοποιείται από την οριστική παραλαβή του τελικού σταδίου ή τµήµατος ή µέρους του Υποέργου εκ 

µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 26. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 

των περιουσιακών του στοιχείων, 

δ) εκδίδεται αµετάκλητη τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

επαγγέλµατός του. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο, της, εκ µέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 

ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 

πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της 

Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Υποέργου καθώς και κάθε 

οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε 

τιµές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται 

στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 



 

Σελίδα 93 από 94 

 

1. Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε 

τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

καθυστέρησης ότι προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί, 

χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

5. Οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 118/2007  ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους επιβάλλονται 

στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης 

παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Υποέργου, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται 

από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο 

αν το σύνολο των φάσεων του Υποέργου περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο 

οριστικό χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών 

προθεσµιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 

προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία 

συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα 

τα µέλη της Ένωσης. 

9. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 

µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα, µόνο εφόσον 

διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του παραδοθέντος τµήµατος του υποέργου. 

 

Άρθρο 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

27.1 Ο Ανάδοχος µπορεί να καταγγείλει τη Σύµβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα 

(30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή µεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Υποέργου για χρονικό 

διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου στη Σύµβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη 

Σύµβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

27.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζηµιώνει τον προµηθευτή για κάθε 

απώλεια ή ζηµία που έχει ενδεχοµένως υποστεί. 

 

Άρθρο 28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

28.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
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28.2 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 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 

απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την 

πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

Άρθρο 29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

29.1 Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

29.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την ερµηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

29.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 2 µηνών 

από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και επιλύεται 

διαιτητικώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠολ∆ (άρθρα 867 επ.), οι δε αποφάσεις του ∆ιαιτητικού 

∆ικαστηρίου ρητά συµφωνείται να είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους. 

 

 

Άρθρο 30. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

30.1 Κανένα συµβαλλόµενο µέρος για κανένα λόγο δεν θα ευθύνεται έναντι του ετέρου συµβαλλόµενου 

µέρους σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης για την ανόρθωση της αποθετικής του ζηµίας, 

παραιτουµένων των µερών µε την παρούσα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε αξίωσή τους για την 

ανόρθωση κάθε αποθετικής ζηµίας τους. 

30.2 Ο ως άνω περιορισµός της ευθύνης δεν θα ισχύει για πράξεις ή παραλείψεις που έχουν τελεσθεί µε 

δόλο ή βαρεία αµέλεια. 

30.3 Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συµφωνίας ή της ∆ιακήρυξης ή της 

Προσφοράς του ο Ανάδοχος, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική µόνο 

ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν τη παράβαση, και µόνο µέχρι το 100% του ποσού της αµοιβής του. 

 


