
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Ηράκλειο, 08/10/2021 

 

                Aρ. Πρωτ.: 96796 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο Δήμος Ηρακλείου  

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την 
Υπηρεσία: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Αγίου Τίτου 1 (έδρα) , Τ.Κ. 71202  

Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468 

E-mail: prom@heraklion.gr  

Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr  

Κωδικός NUTS: GR 431 

2. Προϋπολογισμός (Π/Υ):  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ: 131.717,20 (Καθαρή Αξία: 106.223,55€ πλέον ΦΠΑ 24%: 
25.493,65€) 

3. Πηγή χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρου – τακτικό προϋπολογισμό. 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.heraklion.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα συμβατικά  τεύχη της 
παρούσας. (Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες) 

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης   διατίθενται  και σε έντυπη μορφή από 
το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου  στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 49 (Πολιτιστικό Κέντρο 
Ηρακλείου) , Ηράκλειο Κρήτης , Τ.Κ. 71201,  τηλ.2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207 όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και οι οικονομικοί φορείς/ενδιαφερόμενοι μπορούν  να λάβουν αντίγραφα αυτών 
με δαπάνες και φροντίδα τους.  

5. Κωδικός CPV: CPV: 72262000-9 & 724201000-0/722621000-2. 6. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης 
της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL431 

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Είναι η  υπηρεσία: Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού αποτελούμενη 
από τα κάτωθι τμήματα: Α. Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης 
Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου, Β. Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», Γ. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ, Δ. Στατιστικά Στοιχεία 
Ηλεκτρονικών Αιτημάτων, Ε. Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων και τηλεφωνικών 
αιτημάτων, ΣΤ. Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου Ηρακλείου, Ζ. Αναβάθμιση 
Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας, Η. Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων, Θ. 
Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers. 

9. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:   Όπως αναφέρεται στο αναλυτικό τεύχος του διαγωνισμού στις 
παραγράφους 1.3 & 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του τεύχους διαγωνισμού. 

10. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στο Τεύχος του Διαγωνισμού Αναλυτική Διακήρυξη και 
Παραρτήματα. 11. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού 
χωρίς ΦΠΑ για το τμήμα ή τα τμήματα του διαγωνισμού που θα υποβληθεί προσφορά, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης . 
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11.Κριτήριο ανάθεσης:  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν 
προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης/ υπηρεσίας. Η σύμβαση θα 
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την 
συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών 
προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στο τεύχος του διαγωνισμού (Αναλυτική 

Διακήρυξης και Παραρτήματα αυτής) . Κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Α  της αναλυτικής διακήρυξης.  

 12. Παραλαβή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 
18η /11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την                              
24η /11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.   13.Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα  (12) μήνες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Στάδια Διενέργειας: Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: Α) Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά την προαναφερθείσα μέρα και ώρα ανοίγματος προσφορών και Β) Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η 
αναθέτουσα αρχή.  

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι  διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό 
Διάταγμα (Π.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

17. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 
(URL) :   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Προκηρύξεις  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, στις 13ης/10/2021   όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό για το 
Τμήμα: Α: 140303, Β. 140309, Γ.140311, Δ. 140312, Ε.140313, ΣΤ.140314, Ζ.140315, Η.140316, Θ. 140317, 
Προκήρυξη στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.E.Ε προς δημοσίευση με αριθμό αναφοράς: 2021-138361 
στις 08/10/2021 (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2021/S 199-519693). Η προκήρυξη και η περίληψη της 
παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) 
: www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και αναρτάται στο 
διαδίκτυο στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της 
διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ 
Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

18.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα 
Προμηθειών-Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών.  

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

Προϋπολογισμός:106.223,55 €       Φ.Π.Α. 24%:  25.493,65 € 

Σύνολο: 131.717,20 € 

(Διαγωνισμός άνω των ορίων )

(CPV:72262000-9 / 72420000-0 / 722621000-2) 

 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγ/μου Τετάρτη, 24/11/2021 11.00  π.μ. 

Καταληκτική Ημερ. Υποβολ. Προσφορών Πέμπτη, 18/11/2021  15:00  

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής, βλ. 2.3.1 Διακ/ξης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 49, Τ.Κ. 71202 
Αρμ.Προϊ/νος: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ , Τηλ.2813409185-468 
Πληρ. (Τεχν/κων): ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
τηλ.2813409297 
e-mail: prom@heraklion.gr 
 
 
  

 

 

Ημερομηνία, 08/10/2021 

 Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 96796 

 

  (Διενέργεια μέσω ΕΣΗΔΗΣ) 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71202 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS ΕL 431 

Τηλέφωνο (+30) 2813409185, -186, -189, -403, -468 

Φαξ (+30) 2810229207 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζανιδάκης Βασίλειος/ Χριστόφορος Παπάς 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr 

Φορέας υλοποίησης ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στους 
Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (ΟΤΑ Α΄).  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό 
επίπεδο. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

δ)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι σε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στα έγγραφα της σύμβασης στην  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

mailto:prom@heraklion.gr
http://www.heraklion.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/press/auction
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η υπηρεσία: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» αφορά την διαδικασία διαγωνισμού 
προκειμένου να καλυφθούν: Α) Νέες ανάγκες που έχουν προκύψει για την δημιουργία εφαρμογών 
– λογισμικού και ιστοτόπων  προστιθέμενης αξία για τον πολίτη και τον επισκέπτη,  Β) Αναβάθμιση 
Λογισμικού υφιστάμενων εφαρμογών. 

Ειδικότερα η Υπηρεσία: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» διακρίνεται 

και αφορά την υλοποίηση των παρακάτω τμημάτων:  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 

ΤΜΗΜΑ Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 

ΤΜΗΜΑ Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 

ΤΜΗΜΑ Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 

 

Η πίστωση για την υπηρεσία: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού» προβλέπεται στο Κ.Α.Ε  
Προϋπολογισμού έτους 2021 στους Κ.Α. 15-6117.020, 15-6474.014, 70-6142.024, 70-

6266.004. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης (διακήρυξης) είναι διαγωνιστική διαδικασία για την υπηρεσία: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» που αφορά στην ανάπτυξη  καθώς και στο σχεδιασμό και 
τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών & ιστοτόπων υπηρεσιών καθώς και την αναβάθμιση 
υφιστάμενων εφαρμογών.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο τεύχος: 
Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Έργου που συντάχθηκε από την Αρμόδια υπηρεσία της 
αναθέτουσας αρχής Δήμου Ηρακλείου,  ενώ πέρα από αυτό αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
αποτελούν η Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Ε.Ε.Ε.Σ. τα οποία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

1.3.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV:72262000-9 και συμπληρωματικού CPV: 72420000-0 & 
722621000-2 . 

Τα επιμέρους παραδοτέα/τμήματα της σύμβασης  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A είναι τα εξής:  
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ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ CPV ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

Α 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και 

επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης 

Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

72420000-0 24.193,55 

Β 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

72420000-0 16.030,00 

Γ 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για 

τον ΤΑΠ 
72262000-9 8.000,00 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 72262000-9 14.000,00 

Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών 

διαμερισμάτων και τηλεφωνικών αιτημάτων 
72262000-9 6.000,00 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων 

κατοίκων κέντρου Ηρακλείου 
72262000-9 8.200,00 

Ζ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης 

Πολεοδομίας 
72262000-9 1.800,00 

Η 
Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής 

Διαχείρισης Εγγράφων 
72262000-9 16.000,00 

Θ 
Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker 

containers 
72261000-2 12.000,00 

 Σύνολο καθαρής αξίας       106.223,55 € 

 ΦΠΑ 24%    25.493,65 € 

 Γενικό σύνολο δαπάνης    131.717,20 € 

 

Ο συμβατικός χρόνος (διάρκεια- χρονοδιάγραμμα) υλοποίησης της υπηρεσίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ανά τμήμα ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:  

ΤΜΗΜ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(μήνες) 

Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 
9 

Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
6 

Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 6 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 3 

Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 
3 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 
2 

Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 2 

Η 
Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης 

Εγγράφων 
3 

Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 4 
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μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ  και η εκτιμώμενη αξία 
της ανέρχεται στο ποσό των 106.223,55 € και πλέον Φ.Π.Α. (24%) 25.493,65 € δηλαδή σύνολο 
131.717,20 €. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, δύναται να υποβάλλουν προσφορά για 
ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της 
βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών 
προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στην ενότητα «2.3. Κριτήρια 
Αξιολόγησης»  του παρόντος τεύχους. Κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

9. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
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10. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. τη με αριθμ. πρωτ. 16536/28/12/2018 Εγκύκλιο του ΕΟΤ με θέμα τη διαδικασία αρμοδιότητας 
παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των 
Περιφερειών και των Δήμων , 

25. της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με αριθ. Πρωτ.: 1215/ 25/01/2019 με θέμα: 
«Τροποποίηση απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού ετών 2019-2021», 

26. το με αριθμ. πρωτ. Ε378/20.10.2020 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης/ Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης/ Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της 
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ΓΓΕΕ και Επικοινωνιακών Δράσεων, που αφορά στην Υποχρέωση Κατάρτισης Προγράμματος 
Επικοινωνιακής Προβολής έτους 2021, 

27. τη με αριθμ. πρωτ. 85250/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 
43279/09.06.2020 Απόφαση Δημάρχου, 

28. τη με αριθμ. πρωτ. 17810/26.02.2021 (σε Ορθή Επανάληψη)  Απόφαση Δημάρχου που αφορά 
στον ορισμό Αντιδημάρχων, 

29. τη με αριθμ. πρωτ. 86247/05.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη, 

30. Το γεγονός ότι η  υπηρεσία εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του 
Δήμου για το 2021 που έχει εγκριθεί: Α) με τη με αριθμ. 91/2021 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με θέμα: “Έγκριση Επικοινωνιακού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου 
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2021.”, Β) με τη με αριθμ. 
πρωτ. Ε218/20-05-2021 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΥΜ746ΜΓΨ7-ΗΘΑ) – Α.Π. εισερ.44846- 21/05/2021  
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/ Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων 
Ενημέρωσης/ Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΕΕ και Επικοινωνιακών Δράσεων, με θέμα: 
«Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 
2021», Γ) με το με αριθμ. πρωτ. 2992/12.04.2021 (32000/12.04.2021 εισερχόμενο πρωτ. Δήμου) 
Έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού/ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού/ Γενική Διεύθυνση 
Διοίκησης, Οργάνωσης & Προβολής/ Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής/ Τμήμα Σχεδιασμού & 
Συντονισμού Τουριστικής Προβολής με θέμα: «Παροχή σύμφωνης γνώμης για το τουριστικό 
πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021», 

31. το υπ’ αριθμ.  21REQ008454454 2021-04-13 πρωτογενές αίτημα της πράξης με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου 
Ηρακλείου»  που θα βαρύνει τον ομότιτλο 15-6117.020, με CPV: 72420000-0 «Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης Διαδικτύου». 

32. την υπ’ αρ. 21REQ008477045 2021-04-16 με αρ. Α-931/13.04.2021 Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  με δέσμευση ποσού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2021. 
Κ.Α 15-6117.020 

33. Την αρ, 307/2021 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  για «Έγκριση δράσης και εξειδίκευση 
πίστωσης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου 
Ηρακλείου», για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης 
μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) «Ηράκλειο…Η πόλη που 
Μαθαίνει». 

34. το υπ’ αριθμ.  21REQ008517029 2021-04-23 πρωτογενές αίτημα της πράξης με τίτλο: υπηρεσία 
δημιουργίας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου Ηρακλείου», 
για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης μας στο 
Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει» 
που θα βαρύνει τον ομότιτλο 15-6474.014, με CPV: 72420000-0 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
Διαδικτύου». 

35. την υπ’ αρ. 21REQ008552814 2021-04-29 με αρ. Α-1003/28.04.2021 Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  με δέσμευση ποσού 19.877,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2021, 

36. το υπ’ αριθμ.  21REQ008994625 2021-07-08  πρωτογενές αίτημα για τη Δημιουργία 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ που θα βαρύνει τον ομότιτλο 70-6142.024, με CPV: 
72420000-0 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτύου» 
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37. το υπ’αριθμ. 21REQ009024957 2021-08-03 εγκεκριμένο αίτημα, Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης – Α.Α.Υ. Α-1397/30-7-2021  ποσού: 9.920,00€ προϋπολογισμού έτους 2021. (Κ.Α. 
70-6142.024) 

38. το υπ’αριθμ. 21REQ009206847 2021-09-15 πρωτογενές αίτημα για τις υπηρεσίες Δ- Θ του 
πίνακα που ακολουθεί  ποσού 71.920,00 Ευρώ (Κ.Α.: 70-6266.004 & 70-6142.024) 

39. την υπ’ αρ. Α-1533/2021 Κ.Α.: 70-6266.004, Α-1532/2021, Κ.Α. 70-6142.024, Α-1531/2021 
Κ.Α.:70-6266.004,Α-1530/2021 Κ.Α:70-6266.004, Α-1529/2021 Κ.Α. 70-6142.024, Α-1528/2021 
Κ.Α.: 70-6266.004, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης . 

40. Την υπ’ αρ.  942/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του διαγωνισμού Επιτροπής σχετικά με την έγκριση διενέργειας, τρόπου 
διενέργειας, μελέτης διαγωνισμού  

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/ υποβολής προσφορών  μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ανέρχεται κατ’ 
ελάχιστον σε  35 μέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. και είναι η  
18η/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 24η/11/2021 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
08/10/2021  στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ,  και έλαβαν Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ανά 
τμήμα:   

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και 

επικαιροποίησης Διαδικτυακής 

Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

140303 

ΤΜΗΜΑ Β 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

140309 

ΤΜΗΜΑ Γ 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 

140311 
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ΤΜΗΜΑ Δ 
Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών 

Αιτημάτων 

140312 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων 

Δημοτικών διαμερισμάτων και 

τηλεφωνικών αιτημάτων 

140313 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

Αναβάθμιση Εφαρμογής parking 

μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 

140314 

ΤΜΗΜΑ Ζ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων 

Γης Πολεοδομίας 

140315 

ΤΜΗΜΑ Η 
Δημιουργία νέων modules 

Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 

140316 

ΤΜΗΜΑ Θ 
Μετατροπή εικονικών μηχανών σε 

docker containers 

140317 

 

και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 
του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) στην διαδρομή : www.heraklion.gr ►Ο Δήμος► Διακηρύξεις-Δημοπρασίες στις 13/10/2021 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.heraklion.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 96796/08-10-2021 Περίληψη Διακήρυξης- Προκήρυξη της Σύμβασης όπως αυτή 
έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με αριθμό αναφοράς   
(2021/S 199-519693)  και δημοσιεύθηκε  στις 13/10/2021.    

2. η προκήρυξη σύμβασης με  (ΑΔΑΜ ……………………………. ) 

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
4. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής 

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

6. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η 
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.heraklion.gr/press/auction. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία 
της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

http://www.heraklion.gr/press/auction
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. . 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων 
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα  χωρίς να 
απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε 
επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω 
διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση 
της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
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εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.   

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και 
τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά 
τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 
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2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού ποσό που αντιστοιχεί στο 2% επί του προϋπολογισμού του Τμήματος ή των τμημάτων  της 
διακήρυξης χωρίς το ΦΠΑ  που πρόκειται να κατατεθεί προσφορά ως εξής:  

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΗΤΙΚΗΣ 

Α Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και 
επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού 
Δήμου Ηρακλείου 

24.193,55€Χ2% 483,87€ 

Β Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

16.030,00€Χ2% 320,60€ 

Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 8.000,00€Χ2% 160,00€ 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 14.000,00€Χ2% 280,00€ 

Ε Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών 
διαμερισμάτων και τηλεφωνικών αιτημάτων 

6.000,00€Χ2% 120,00€ 

ΣΤ Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων 
κέντρου Ηρακλείου 

8.200,00€Χ2% 164,00€ 

Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 1.800,00€Χ2% 36,00€ 

Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης 
Εγγράφων 

16.000,00€Χ2% 320,00€ 

Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker 
containers 

12.000,00€  

Χ 2% 

240,00€ 

 
Σύνολο  (Τμ.Α Έως & Θ) 106.223,55  

X 2% 

2.124,47€ 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 
και τις  19/12/2022  άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2.Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα 
από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας 
προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, 
αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της 
παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση),  

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 





 

 

14 

 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή   
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας των παραπάνω παραγράφων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3.  Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
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αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα 
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  Oι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν 
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων 
(2018, 2019, 2020) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. του 
τμήματος ή των τμημάτων που υποβάλλουν προσφορά.    
 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης:  

2.2.6.1  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδείξουν τις ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις  

συμμετοχής, καταθέτοντας να τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. Τα τελευταία πέντε (5)  

κλεισμένα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 τεκμηριώνοντας ανά περίπτωση τα κάτωθι:  

α) για το Τμήμα Α, Β ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς  τουλάχιστον 

τρία (3) ολοκληρωμένα έργα που να σχετίζονται ή να  περιλαμβάνουν τα αντικείμενο του υπό 

ανάθεση τμήματος (όπως: Ιστοσελίδες τουριστικής προβολής Δήμων με σύστημα αποθετηρίου, 

Ιστοσελίδα Εκπαιδευτικού περιεχομένου). β) για τα Τμήματα Γ έως και Η, οικονομικός φορέας θα 

πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τρία (3) ολοκληρωμένα έργα που να σχετίζονται με την 

ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων  ή  υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

εφαρμογών λογισμικού/πληροφορικής.  
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Τα σχετικά έργα (παροχές υπηρεσιών ή αγαθών) τεκμηρίωσης εμπειρίας, θα παρατεθούν στο ΕΕΕΣ 

προκαταρτικά και θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην 

παρ.2.2.9.2 του παρόντος από τον οικονομικό φορέα που θα κριθεί ως προσωρινός ανάδοχος. 

2.2.6.2. Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας για το Τμήμα Α και Β  οφείλει να διαθέτει ομάδα έργου  για 

την επιτυχή υλοποίηση που να αποτελείται κατ’ελάχιστο από τα κάτωθι μέλη. Ειδικότερα, η ομάδα 

έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή ισοδύναμο και πενταετή (5ετή) γενική επαγγελματική 

εμπειρία που να έχει υπάρξει υπεύθυνος έργου σε κατ' ελάχιστον τρία (3) αντίστοιχα έργα. 

- Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου με πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχο και 

τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρία σε έργα Πληροφορικής (ανάπτυξη web και Mobile 

Applications). 

- Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην 

υποστήριξη web εφαρμογών, την διαχείριση και καταχώρηση περιεχομένου ιστοσελίδων. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δύναται να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου θα συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά 
του αναδόχου. Επιπλέον, Τα στοιχεία της ομάδας έργου και τα προσόντα αυτών θα δηλωθούν 
προκαταρκτικά στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ. Εφόσον μέλη της ομάδας έργου αποτελούν εξωτερικούς 
συνεργάτες του οικονομικού φορέα- προσφέροντα θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τους 
συνεργάτες στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι αυτοί πρόκειται να εργαστούν ως συνεργάτες για την 
υλοποίηση του έργου και το  μέρος των εργασιών που θα αναλάβουν στο πλαίσιο της συνεργασίας. 
Η σχετική υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί τόσο εντός του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς 
όσο και εκ νέου ως δικαιολογητικό κατακύρωσης εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως 
προσωρινός ανάδοχος .   

Εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως ανάδοχος θα υποβάλλει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του διαγωνισμού.  

Για τα υπόλοιπα Τμήματα Γ έως και Θ δεν απαιτείται να υποβληθεί σύνθεση ομάδας 

έργου/υλοποίησης με συγκεκριμένα προσόντα ή αριθμό μελών. Απαιτείται όμως, να οριστεί  η 

ομάδα που θα εργαστεί για το κάθε τμήμα που θα υποβληθεί προσφορά,  παραθέτοντας στην 

τεχνική προσφορά   αναλυτικά βιογραφικά τους .Επιπλέον, προκαταρκτικά  τα στοιχεία της ομάδας 

έργου και τα προσόντα αυτών θα δηλωθούν στο  ΕΕΕΣ. Εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως 

ανάδοχος θα υποβάλλει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του 

διαγωνισμού. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να κατέχουν τα ακόλουθα πρότυπα: 

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει Ι50 9001:2015 ή ισοδύναμο ή από άλλο Φορέα 
Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό.  Το πεδίο εφαρμογής της 
πιστοποίησης θα πρέπει να σχετίζεται ή να περιλαμβάνει το  αντικείμενο του υπό ανάθεση 
τμήματος που υποβάλλεται προσφορά. (όπως: Δημιουργία και φιλοξενία διαδικτυακών 
τόπων/εφαρμογών, Ψηφιοποίηση - τεκμηρίωση πολιτιστικού / τουριστικού πληροφοριακού 
υλικού, Υπηρεσίες ανάπτυξης, πιλοτικής εφαρμογής, τεχνικής υποστήριξης, Προμήθεια και 
Σχεδιασμού Λογισμικών – Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων, Mobile Applications 
Δράσεις προβολής – Ενημέρωσης). Το πιστοποιητικό πρέπει να προσκομιστεί από τον 
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Οικονομικό Φορέα και όχι από υπεργολάβο του.   

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  
εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για 
την εκτέλεση της σύμβασης . 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων . 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 
κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 
αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην 
περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 
της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
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παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 
αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 
υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα Γ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής 
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ 
νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και 
πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί 
με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με 
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
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(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 

σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 

της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του 

λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 

3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, 

αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην 
περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά 
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του.   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. το οποίο αναζητείται 
αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή - Δήμο Ηρακλείου μέσω των πληροφοριακών συστημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του.  
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους 
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την 
παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές 
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 
αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς εάν ο φορέας είναι νομικό πρόσωπο που 
υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών  ή δηλώσεις εισοδήματος εάν είναι φυσικό πρόσωπο . Εάν ο 
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οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε τα ανωτέρω  προκύπτουν ανάλογα από τις χρήσεις που 
δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων τα ανωτέρω κριτήρια 
χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.1   οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: στοιχεία που αφορούν την επιτυχή υλοποίηση του αντίστοιχων με το παρόν 
προκηρυσσόμενο έργο εμπειρία . Συγκεκριμένα θα πρέπει να  υποβληθεί  πίνακας που θα περιέχει 
τα εξής: Αναθέτουσα Αρχή, Τίτλο έργου, Συνοπτική Περιγραφή, Διάρκεια Εκτέλεσης, 
Προϋπολογισμό έργου,  Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης/ πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Έργου. 
Επίσης ο οικονομικός φορέας θα υποβάλει τα Έγγραφα  τεκμηρίωσης  της ολοκλήρωσης/επιτυχούς 
υλοποίησης των έργων που αναφέρονται στον προαναφερθέντα πίνακα.  Ως έγγραφο στοιχείο, 
αναφέρεται κάθε στοιχείο που πιστοποιεί την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσματική υλοποίηση των 
έργων που περιγράφονται στον πίνακα ως τεκμήρια εμπειρίας, κατ’ελάχιστο είναι η βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης του εργοδότη ή το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  

Ως προς το κριτήριο του 2.2.6.2 ο προσωρινός ανάδοχος ως δικαιολογητικό τεκμηρίωσης θα πρέπει 
για όλα τα τμήματα να υποβάλλει: α) υπεύθυνη δήλωση ότι η τα μέλη της ομάδας έργου που είχαν 
οριστεί κατά την προσφορά του θα εργαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης. Στην δήλωση 
θα παρατεθούν αναλυτικά εκ νέου τα στοιχεία/προσόντα, η ιδιότητα και το αντικείμενο εργασιών 
των μελών της ομάδας έργου.  Εφόσον μέλη της ομάδας έργου αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες 
του οικονομικού φορέα- προσφέροντα  θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τους συνεργάτες στην 
οποία θα δηλώνεται ρητά ότι αυτοί πρόκειται να εργαστούν ως συνεργάτες για την υλοποίηση του 
έργου και το  μέρος των εργασιών που θα αναλάβουν στο πλαίσιο της συνεργασίας. (Η σχετική 
υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί τόσο εντός του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς όσο και εκ 
νέου ως δικαιολογητικό κατακύρωσης εφόσον δηλαδή  ο οικονομικός φορέας κριθεί ως προσωρινός 
ανάδοχος.)  Και επιπλέον β) για το Τμήμα Α & Β και μόνο της παρούσας διακήρυξης όσον αφορά: ι) 
την τεκμηρίωση της εμπειρίας των μελών των μελών της ομάδας έργου: κατάθεση από τον  
προσωρινό ανάδοχο βεβαιώσεων εργοδοτών ή πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής  ή καλής 
εκτέλεσης εργασιών που πιστοποιούν την έντεχνη απόκτηση εμπειρίας από την υλοποίηση 
ολοκληρωμένων ή σε εξέλιξη έργων  τη ζητούμενη στη διακήρυξη περίοδο των μελών της ομάδας 
έργου και ιι) τον τίτλο σπουδών ΑΕΙ / ΑΤΕΙ ή ισότιμου εκπαιδευτικού ιδρύματος στον τομέα που 
ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.    

   

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά τύπου ISO ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. Το 
πιστοποιητικά αυτό θα πρέπει να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένους φορέα πιστοποίησης, 
διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation) και μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.). 
 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 
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Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 
οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
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προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα 
είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν 
αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον 
διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  
ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος 
διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον 
διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα 
εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την 
εκτέλεση των εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους υποβολής 

προσφορών της αναλυτικής διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για ένα ή περισσότερα του 

ενός ή το σύνολο των Τμημάτων της Σύμβασης. Κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα.  
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Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 

Για το Τμήμα Α&Β: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της σύμβασης 
10 

Κ2 
Κάλυψη των απαιτήσεων, υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού 

30 

Κ3 Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου 15 

Κ4 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση του 

έργου καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου  
15 

Κ5 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της 

15 

Κ6 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

10 

Κ7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                          100% 

 

Για το Τμήμα Γ έως και το Θ: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της σύμβασης 
15% 

Κ2 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της 

55% 

Κ3 Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                          100% 
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Επεξήγηση Κριτηρίων: Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

Κριτήριο: «Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της 

σύμβασης» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

 Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος εφόσον περιγράψει το ελάχιστο αντικείμενο του έργου με τις ελάχιστες 
ζητούμενες υπηρεσίες, και λογισμικό που αποδεικνύουν την αντίληψη του έργου, 
βαθμολογείται με 100. Οποιαδήποτε επιπλέον πρόταση επί της αντίληψης του έργου που 
αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει γνώση της περιοχής ή/και της ιδιαιτερότητας του 
έργου βαθμολογείται μέχρι 150 βαθμούς. 

Κριτήριο: «Κάλυψη των απαιτήσεων, υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Κάλυψη των απαιτήσεων υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού. Ο υποψήφιος ανάδοχος 
βαθμολογείται με 100 για την πλήρη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Για οτιδήποτε προσφέρει ως υπερκάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα βαθμολογείται πάνω από το 100 και μέχρι το 150. 

Κριτήριο: «Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου»  

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα περιγράψει 
μία Μεθοδολογία διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου και μία μεθοδολογία διασφάλισης 
ποιότητας θα βαθμολογηθεί με 100. Εφόσον η  προτεινόμενη οργάνωση, διοίκηση- υλοποίησης του 
έργου υπερπληροί τα απαιτούμενα σε πληρότητα θα λάβει μεγαλύτερη από 100 βαθμολογία και έως 
150.  

Κριτήριο: «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση του έργου καθώς 

και υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου για ένα έτος» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Εφόσον ο 
υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει τα ελάχιστα ζητούμενα για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
και της ελάχιστης προσφερόμενης εγγύησης, τότε βαθμολογείται με 100. Εφόσον προσφέρει 
επιπλέον υπηρεσίες μετά το πέρας το έργου και υπηρεσίες εγγύησης μεγαλύτερης διάρκειας 
από τις ελάχιστες ζητούμενες τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα βαθμολογείται πάνω από το 100 
και μέχρι το 150. 

Κριτήριο «Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος που θα περιγράψει κατά ελάχιστο μία μεθοδολογία υλοποίησης του έργου με 
ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, 
θα βαθμολογείται με 100. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι 150 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις. 
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Κριτήριο: «Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές». 

 Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προσφέρει τα ελάχιστα ζητούμενα παραδοτέα 
θα βαθμολογηθεί με 100. Το ελάχιστο ζητούμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων 
του έργου βαθμολογείται με 100. Σε περίπτωση που ενδιάμεσα παραδοτέα ή τα ζητούμενα 
παραδοτέα υλοποίησης  υλοποιηθούν νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο που προσδιορίζεται 
στο παρόν, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να βαθμολογηθεί με πάνω από 100 και μέχρι 150 
βαθμούς. 

Κριτήριο «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας». 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας. Βαθμολογούνται οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες εκπαίδευσης με βαθμολόγηση 100 των ελάχιστων απαιτήσεων. Για οτιδήποτε 
προσφέρει ως υπερκάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
βαθμολογείται πάνω από το 100 και μέχρι το 150. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Βi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν 

Επιπλέον:  

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής 

- 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: 
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          Λi = (80) * ( Βi/ Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 
οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 
Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω σχετικό Πίνακα. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 
[απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 150 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

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. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα A της 
Διακήρυξης για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 
36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοθείσα με αρ. 64233 Αρ.ΦΕΚ 2453 Β’ 09/06/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα 
με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 της ως άνω κοινής Υπουργικής 
Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 
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ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) 
υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) 
δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί 
η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος 
διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν 
σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 
3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την 
προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου 
να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 
(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ). 
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Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 
ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της προσφοράς, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Επιπλέον οι 
οικονομικοί φορείς  θα πρέπει να απαντήσουν ΝΑΙ στην απαίτηση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ του 
διαγωνισμού: «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ». 
Έπειτα, θα κατεβάσουν το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf θα το υπογράψουν ψηφιακά και θα το 
αναρτήσουν στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα παράγραφο 2.3.1 
κριτήριο ανάθεσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που εμπεριέχεται αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.   

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα που συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται στο παρόν τεύχος  καθώς και στο Παράρτημα Α συνημμένο και 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο -
Οικονομική Προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η τιμή σε ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ ανά τμήμα. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή των 
ειδών κάθε τμήματος.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή, τόσο στο σύνολο της προσφοράς, όσο και στα επιμέρους τμήματα αυτού. 

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων που 
βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και στα λοιπά 
τεύχη που τη συνοδεύουν.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
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συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά 
με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 





 

 

37 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Τετάρτη,  24/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και 
γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα 
και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο 
προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, 
η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 
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από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της 
οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 
επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους 
της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης 
των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 
2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά 
από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη 
κανονική.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου 
και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης 
προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. 
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 
Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης 
χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 
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αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο 
εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για 
την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) 
πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 
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σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης 
των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά 
του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της 
ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται 
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον 
δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία 
εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των 
άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 
αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 
και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 
εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από 
άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της 
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, 
προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά 
και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και 
την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την 
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή 
συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου 
Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών 
υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή 
της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως 





 

 

44 

 

άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι 
απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο 
Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της 
δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή 
από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν 
με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται 
αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί 
η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως 
άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. 
την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Το 
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 
εγγύησης  γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς 
και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με 
σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την 
έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η 
κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα 
τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. 
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα 
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης 
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας ή  
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

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

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα 
βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α)  Με την παραλαβή όπου και καταβάλλεται σε ποσοστό 100%, βάσει της οικονομικής προσφοράς, 
του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την 
παράγραφο 6.2.1 της παρούσας και στο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Υπηρεσίας που εμπεριέχεται  
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
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ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία 15  (δεκαπέντε) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, 
που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων.  

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις.  

 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υπηρεσίας), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
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απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι 
αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 
σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δήμος Ηρακλείου) η οποία μεταξύ άλλων θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Η διαδικασία παραλαβής των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις 
των άρθρων 200-205 και 216-220 του Ν. 4412/2016. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Α και Β του παρόντος. 
 
6.1.3 Η αρμόδια υπηρεσία δύναται, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.4. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών προβλέπεται η τήρηση από τον 
ανάδοχο διαδικασιών και εγγράφων που περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του 
Παρόντος τεύχους. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα από την επομένη 
ημέρα υπογραφής της και για κάθε τμήμα, ως εξής:  

ΤΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(μήνες) 

Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 
9 

Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
6 

Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 6 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 3 

Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 
3 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 
2 
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Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 2 

Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 3 

Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 4 

 

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

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, (η οποία μπορεί να ταυτίζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης των 
Παραδοτέων της Σύμβασης),  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη 
των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες.  

6.3.4  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
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της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή 
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
την ολοκλήρωση όλων  των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής  
(&Παρακολούθησης) που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Ο ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο 
χρονικό διάστημα, που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα 
για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
ΑΚ.  
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6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προσκαλέσει τους επόμενους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών 
του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε 
υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
 
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -       ΜΕΛΕΤΗ   (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Λ.Ικάρου 66 
Τ.Κ: 71601 
Πληροφορίες: Γ.Καραγιαννάκης 
Τηλ.: 2813 409297 
e-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:  

Η  παρούσα μελέτη αφορά την διαδικασία διαγωνισμού προκειμένου να καλυφθούν: Α) Νέες 

ανάγκες που έχουν προκύψει για την δημιουργία εφαρμογών – λογισμικού προστιθέμενης αξία για 

τον πολίτη και τον επισκέπτη,  Β) Αναβάθμιση Λογισμικού υφιστάμενων εφαρμογών. 

 

Ειδικότερα η Υπηρεσία: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» διακρίνεται 

και αφορά την υλοποίηση των παρακάτω τμημάτων:  

 

 ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 

ΤΜΗΜΑ Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 

ΤΜΗΜΑ Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 

ΤΜΗΜΑ Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

Γιώργος Καραγιαννάκης 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

 

Κώστας Μοχιανάκης 

H Διευθύντρια 

 

 

 

 

Δρόσου Ζαχαρένια 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Σισαμάκης Γεώργιος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την δημιουργία νέων διαδικτυακών εφαρμογών για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη και την διευκόλυνση των υπηρεσιών του Δήμου, την ανάπτυξη 

υφιστάμενων διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούν οι 

υπηρεσίες του Δήμου ώστε να παρέχουν νέες βελτιωμένες υπηρεσίες στους πολίτες και 

την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV) όπως παρακάτω: 

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ με ΦΠΑ 

CPV 

ΤΜΗΜΑ Α 

Παροχή υπηρεσίας 

υποστήριξης και 

επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης 

Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

15-6117.020 30.000,00 

72420000-0 

«Υπηρεσίες 

ανάπτυξης 

Διαδικτύου» 

ΤΜΗΜΑ Β 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής 

ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

15-6474.014 19. 877,20 

72420000-0 

«Υπηρεσίες 

ανάπτυξης 

Διαδικτύου» 

ΤΜΗΜΑ Γ 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 
70-6142.024 9.920,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

 

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λ.Ικάρου 66 

Τ.Κ: 71601 

Πληροφορίες: Γ.Καραγιαννάκης 

Τηλ.: 2813 409297 

e-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr 
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Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ Δ 
Στατιστικά Στοιχεία 

Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 
70-6266.004 17.360,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ Ε 

Εφαρμογή διαχείρισης 

αιτημάτων Δημοτικών 

διαμερισμάτων και 

τηλεφωνικών αιτημάτων 

70-6142.024 7.440,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 

Αναβάθμιση Εφαρμογής 

parking μονίμων κατοίκων 

κέντρου Ηρακλείου 

70-6266.004 10.168,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ Ζ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής 

Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 
70-6266.004 2.232,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ Η 

Δημιουργία νέων modules 

Εφαρμογής Διαχείρισης 

Εγγράφων 

70-6142.024 19.840,00 

72262000-9 

«Υπηρεσίες 

Ανάπτυξης 

Λογισμικού» 

ΤΜΗΜΑ Θ 

Μετατροπή εικονικών 

μηχανών σε docker 

containers 

70-6266.004 14.880,00 

72261000-2 

«Υπηρεσίες 

Υποστήριξης 

Λογισμικού» 

ΣΥΝΟΛΟ  131.717,20  

 

 

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

ΤΜΗΜΑ A - «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης Διαδικτυακής 

Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου» 

 

H Διαδικτυακή πύλη για ένα τουριστικό προορισμό όπως το Ηράκλειο είναι ο βασικός 

δίαυλος επικοινωνίας με τους δυνητικούς επισκέπτες. 

Ως Ηράκλειο έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια το βασικό επικοινωνιακό εργαλείο  

Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου (visitheraklion.eu). Η σελίδα που είναι στη διάθεση των 

χρηστών, βραβεύθηκε  μάλιστα πρόσφατα στο διαγωνισμό Tourism Awards 2018 

καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στην κατηγορία  10.Digital Tourism. 

Η ιστοσελίδα αποτελεί πλέον τον επίσημο Ιστότοπο τουριστικής προβολής και προώθησης 

του Δήμου αλλά συγχρόνως λειτουργεί και ως εργαλείο αξιοποιήσιμο για τους επισκέπτες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηράκλειο.  

H σελίδα τέθηκε σε λειτουργία το 2017 και έως το Μάιο του 2019 υπήρξε εξωτερική 

υπηρεσία υποστήριξης της.  

Το 2019, στο πλαίσιο της τουριστικής πολιτικής που υλοποιούμε ως Δήμος  σχεδιάστηκε η 

Νέα Τουριστική ταυτότητα του Δήμου. Η νέα τουριστική ταυτότητα (destination brand) 

καλείται ν’ αξιοποιηθεί σε όλες τις ενέργειες τουριστικής προβολής, απευθύνεται στην 
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τουριστική αγορά, δηλ. στο ταξιδιωτικό/ καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας και του 

εξωτερικού καθώς και στις επιχειρήσεις που οργανώνουν και πωλούν ταξίδια (το λεγόμενο 

travel trade που περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως λ.χ. tour operators, τουριστικά γραφεία, 

εταιρίες κρουαζιέρων, γραφεία οργάνωσης συνεδρίων, γραφεία οργάνωσης γάμων κοκ. 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό).  

Σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία και με δεδομένη τη νέα τουριστική 

ταυτότητα η οποία θα πρέπει να επικοινωνηθεί οριζόντια και κυρίως μέσα από την 

ηλεκτρονική προβολή του Δήμου απαιτείται η επικαιροποίησή της, η προσαρμογή της στο 

νέο ψηφιακό περιβάλλον, ο εμπλουτισμός της βάσει των νέων τουριστικών δεδομένων για 

το Δήμο Ηρακλείου. Ταυτόχρονα θεωρείται αναγκαία η συνεχής βελτίωσή της με την 

εφαρμογή συγκεκριμένου πλάνου ενημέρωσής της. 

 

Οι βασικοί άξονες των Τεχνικών προδιαγραφών είναι: 

 

Εφαρμογή νέας Δημιουργικής προσέγγισης 

Εφαρμογή στη σχεδίαση της πύλης των πιο πρόσφατων δημοφιλών τάσεων για τη 

σχεδίαση ιστοσελίδων (web design trends of 2017). Κατά τον εικαστικό σχεδιασμό της 

πύλης θα ληφθεί ειδική μέριμνα, έτσι ώστε αυτή να είναι συμβατή με όλες τις 

υποστηριζόμενες εκδόσεις των πλέον διαδεδομένων φυλλομετρητών ιστοσελίδων (web 

browsers), οι οποίοι θα καλύπτουν το μέγιστο ποσοστό των δυνητικών χρηστών της 

Πύλης.  

Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του 

περιεχομένου, ώστε οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους 

ενδιαφέρει εύκολα και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της Διαδικτυακής πύλης, ώστε να 

ολοκληρώνουν τις ενέργειες που απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και 

λειτουργικό τρόπο. 

Κατά τoν εικαστικό σχεδιασμό της πύλης θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα από τον 

Ανάδοχο, ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή με τους πλέον διαδεδομένους web browsers, 

οι οποίοι θα καλύπτουν το μέγιστο πσοστό των δυνητικών χρηστών της. 

Στο πλαίσιο των προσφορών θα αξιολογηθεί η δημιουργική προσέγγιση καθώς και η δομή 

που θα προτείνουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι. 

 

Σύνδεση της πύλης με  την τουριστική ταυτότητα του Δήμου  

Ανάπτυξη μιας ισχυρής ταυτότητας μέσω της τουριστική πύλης που θα τονίζει τη 

μοναδικότητα του Ηρακλείου, τη συναρπαστική ιστορική του διαδρομή ανά τους αιώνες 

και τις ελκυστικές επιλογές ψυχαγωγίας που προσφέρει στους επισκέπτες του. Στις 

προσφορές τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να αναφερθούν στην προσέγγιση που 

θα ακολουθήσουν, καθώς επίσης και την νέα διάρθρωση του περιεχομενου. 

 

Βελτίωση της διαθεσιμότητας των περιεχομένων της πύλης  σε φορητές συσκευές 

Η Πύλη θα σχεδιαστεί βασισμένη στα σχεδιαστικά πρότυπα, τις αρχές και τους κανόνες του 

Responsive Web Design. Η Πύλη θα είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε κάθε 

ανάλυση, διάσταση και προσανατολισμό οθόνης, παρουσιάζοντας πάντα μια ομοιόμορφη 

εικόνα.  
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Προσβασιμότητα  

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Νόμο 4591/2019 που 

αφορά την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 

προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του 

Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. 

 

Διαχείριση Περιεχομένου για 4 μήνες 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη του φορέα όσον αφορά την καταχώρηση 

και την διαχείριση περιεχομένου με χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για 

4 μήνες. Το περιεχόμενο θα ετοιμάζεται από το Δήμο και θα παραδίδεται στον Ανάδοχο. 

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει επιτόπια παρουσία καθόλη την διάρκεια 

της σύμβασης στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για 

άμεση συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη για την τουριστική προβολή του Δήμου. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση (εντός της ίδιας 

εργάσιμης ημέρας) για συναντήσεις στα γραφεία του Δήμου.  

Επίσης στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα επιμεληθεί εκ νέου όλο το αρχικό 

περιεχόμενο των δυο  ιστοσελίδων τουρισμού ( visitheraklion.eu , rural-

heraklion.gr ) θα ενσωματωθεί στην νέα ιστοσελίδα. 

 

Παροχή προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου  

Το παρεχόμενο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) της Πύλης αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και 

ενημέρωση διαδικτυακών τόπων, και θα εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική 

παρουσίαση του περιεχομένου. Η παρεχόμενη πλατφόρμα θα παρέχει αφενός τη 

δυνατότητα εύκολης εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν 

διαθέσιμα στην αγορά (για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και 

αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. 

Η διαχείριση του περιεχομένου της Πύλης πρέπει να γίνεται μέσα από τη χρήση 

ολοκληρωμένου, απόλυτα σταθερού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

(CMS), που να εξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

1) Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική 

χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

• Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών της 

Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων της. 

• Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους. 

• Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες 

ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης 

με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν 

την ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης 

με εφαρμογές και δεδομένα, με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών 

αναγκών. 

β) Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών 

standards (XML, SOAP, κλπ.). 
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2) Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων λογισμικού 

3) Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση 

του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του 

4) Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν 

διακριτά τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό 

περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής: 

• Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων  

• Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές 

χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης 

5) Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την 

εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, 

πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα 

διαθέσιμα δεδομένα.  

6) Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική 

χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησής τους 

7) Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των 

εφαρμογών 

8) Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη 

βέλτιστη απόδοση της Διαδικτυακής Πύλης 

9) Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το 

σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή 

του κωδικού (Single Sign On) 

10) Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο 

editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, 

πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.) 

11) Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία 

περιεχομένου 

12) Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από ένα 

κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, 

ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed  

13) Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 

ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών 

Search Engine Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Title Tag customization 

• Static, Keyword-rich URL’s 

• Meta Tag customization 

• Headings customization 

• 404 Error friendly pages 

14) Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να 

εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της 

σελίδας 
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15) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) 

των εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks)  

16) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών 

σελίδων 

17) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look 

& feel της Πύλης (themes, templates, styles) 

18) Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα, για απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

19) Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με 

δυναμικό και ευέλικτο τρόπο 

20) Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης 

 

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών του 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ 

ελάχιστον οι εξής λειτουργικές δυνατότητες: 

Διαχείριση μέσω Web 

Όλη η διαχείριση της πύλης θα πρέπει να γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, 

έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να 

μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού 

στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό web browser. 

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον 

εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το 

περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς 

αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή 

να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

• Δενδρική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής πύλης 

• Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu) 

• Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

• Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών 

• Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

• Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look & feel) 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών εικαστικών 

θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών απεικόνισης του περιεχομένου.  

Θα πρέπει να παρέχει πλήρη ελευθερία στον σχεδιαστή των εικαστικών προτύπων (web 

designer) και να του επιτρέπει να φτιάξει οποιοδήποτε εικαστικό επιθυμεί.  

Τα εικαστικά θέματα αποτελούνται από τρία είδη αντικειμένων: 

1) Τα πρότυπα σελίδων όπου καθορίζουν την μορφοποίηση των σελίδων. 
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2) Τα πρότυπα περιεχομένου όπου ορίζουν την μορφοποίηση και το εικαστικό των 

δυναμικών modules.  

3) Τα Assets, όπου είναι όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στο εικαστικό, όπως 

φωτογραφίες, CSS, JavaScript etc. 

Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση περισσοτέρων 

του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα και εύκολα το 

look & feel της πύλης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση 

στη δομή ή στο περιεχόμενο της πύλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την άριστη 

λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και Πάσχα, 

καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο layout 

lifting μελλοντικά. 

Διαχείριση αρχείων 

To CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα 

στο website (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 

To CMS θα πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία πολλαπλών γλωσσικών 

εκδόσεων της πύλης, χρησιμοποιώντας τη ίδια δομή. Θα πρέπει να υποστηρίζει τη 

δημιουργία απεριόριστων γλωσσικών εκδόσεων.  

Η δυνατότητα δημιουργίας νέας γλώσσας θα πρέπει να επιτρέπει αυτόματα την δημιουργία 

περιεχομένου σε όλα τα υφιστάμενα τμήματα της πύλης.  

Κατάλογοι δεδομένων 

To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη 

δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.  

Ο διαχειριστής της πύλης θα πρέπει, με visual τρόπο, να μπορεί να δημιουργεί ή να 

επεμβαίνει σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή πύλη. 

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη 

φόρμα  εισαγωγής στοιχείων, καθώς και η λίστα αναζήτησης των εγγραφών σε αυτό 

τον πίνακα, για την διαχείριση τους.  

Οι πίνακες και τα δεδομένα που θα δημιουργούνται μέσα στον κατάλογο δεδομένων, θα 

πρέπει να υποστηρίζουν αυτόματα πολυγλωσσικότητα και μπορούν να δοθούν σε αυτά τα 

απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στις ομάδες χρηστών. 

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και 

γρήγορα σε οποιαδήποτε σελίδα της πύλης, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» 

εικαστικά με κάποιο πρότυπο περιεχομένου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά υποστήριξης αποτελεσματικού Search Engine Optimization 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search 

Engine Optimization.  

 

Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και 

χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε: 
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• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα 

δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η 

πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που 

χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών 

υπηρεσιών). 

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο της προμήθειας, το CMS που θα 

προσφερθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από 

τον Ανάδοχο 

• Διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων 

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η 

διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση 

προτύπου ανταλλαγής δεδομένων XML, αλλά και τα ανοιχτά πρότυπα HTTP και SOAP, για 

την ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα του Δήμου, αλλά και τρίτα 

εξωτερικά συστήματα. 

 

Υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών Newsletters 

To Newsletter αποτελεί μια άριστη λύση για την επικοινωνία με υπάρχοντες και 

δυνητικούς επισκέπτες.  

Το υποσύστημα των ηλεκτρονικών Newsletter θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, 

διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των HTML (ή/και text) newsletters, τα οποία να 

μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν προωθητικές ενέργειες, 

ενημερωτικές ενέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες υποσύστημα 

διαχείρισης των χρηστών/συνδρομητών και των ομάδων τους.  

Η εικαστική απεικόνιση (look & feel) του newsletter θα πρέπει να βασίζεται σε 

προκατασκευασμένα εικαστικά templates..  

Το σύστημα θα επιτρέπει στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου να εγγραφούν στην 

λίστα παραληπτών του newsletter προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις από τον Δήμο. 

Ο χρήστης θα δίνει το email του και στην συνέχεια θα λαμβάνει επιβεβαίωση εγγραφής 

στην λίστα παραληπτών. 

 

Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει επίσης επιλογή opt-out, καταγραφή και reports 

στατιστικών. 

 

Υποσύστημα Διαχείρισης διαφημιστικών Banners 

Το Υποσύστημα Διαχείρισης διαφημιστικών Banners θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο 

περιβάλλον για τη διαχείριση των προωθητικών ενεργειών Display Advertising (banners) 
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της πύλης, σε συνδυασμό με οποιονδήποτε Ad Manager επιλεχθεί (πχ Google Ad Manager, 

AdMan κλπ).  

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, ο διαχειριστής του site θα πρέπει να έχει τον απόλυτο 

έλεγχο της διαχείρισης των banners, με καθορισμό banner zones σε όλες τις σελίδες της 

πύλης και αντίστοιχη παραγωγή σχετικών αναφορών επισκεψιμότητας.   

Οι ζώνες banners που θα δημιουργούνται στην πύλη, με βάση τις επιλογές και το business 

model λειτουργίας της πύλης, θα πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται ξεχωριστά μέσα 

από την εφαρμογή και έτσι οι διαχειριστές να μπορούν να ρυθμίζουν την προβολή των 

banners σε συγκεκριμένες ζώνες.  

Έτσι, μέσω αυτής της λειτουργικής δυνατότητας, ο διαχειριστής του site θα πρέπει να έχει 

τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να εποπτεύει σε πολλαπλά επίπεδα τους 

διαφημιστικούς του χώρους, μέσα από ένα περιβάλλον ομοιογενές με αυτό της υπόλοιπης 

πύλης.  

Υποσύστημα Blog 

Το Υποσύστημα Blog, αποτελεί το σημείο στο οποίο θα αναρτώνται άρθρα σχετικά με την 

πόλη και τον Δήμο Ηρακλείου τα οποία στοχεύουν να προσελκύσουν τους επισκέπτες και 

να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τους να επισκεφτούν το Ηράκλειο. Ενδεικτικά μπορεί να 

περιλαμβάνει αφηγήσεις από σημαντικά πρόσωπα του προορισμού, ακόμα και από 

επιχειρήσεις, που υπηρετούν το γενικότερο αφήγημα ενός τόπου, ενισχύουν την προβολή 

του Δήμου. Η δημιουργία blog στην ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα να διαμοιράσουμε 

πολλές πληροφορίες ή δραστηριότητες ή να αφηγηθούμε ιστορίες για τον τόπο μας, 

ενισχύοντας το story telling του προορισμού μας. Επίσης, βοηθάει στην εμφάνιση του 

προορισμού κατά τις γενικές αναζητήσεις για προορισμούς σε μηχανές αναζήτησης. Μέσα 

από το blog μπορούν να προβάλλονται απόψεις για τον προορισμό, προτάσεις 

περιηγήσεων, παρουσίασης ειδικών θεμάτων τουριστικής προβολής κά. Χαρακτηριστικό 

της λειτουργίας του blog πρέπει να αποτελεί η συχνή ανανέωση του περιεχομένου 

Υποσύστημα Photo & Video Gallery 

Το Υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει την παρουσίαση επιλεγμένου φωτογραφικού υλικού 

καθώς και video τα οποία θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη.  

 

Υποσύστημα Χαρτών 

Το Υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει την παρουσίαση σε μορφή χάρτη των σημείων 

ενδιαφέροντος. Κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα εμφανίζεται με ειδικό marker στον χάρτη. 

Σημεία ενδιαφέροντος που ανήκουν στην ίδια κατηγορία θα έχουν τον ίδιο Marker. Ο 

χρήστης θα μπορεί να φιλτράρει τα σημεία ανάλογα με την κατηγορία. Πατώντας σε ένα 

σημείο θα μπορεί να μεταβεί στην σελίδα με την αναλυτική πληροφορία του σημείου.  

 

Υποσύστημα Ημερολογίου πολιτιστικών γεγονότων και δράσεων 

 

Το Υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων εκείνων των εκδηλώσεων και 

γεγονότων που μπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Η παρουσίαση θα γίνεται με την 

μορφή ημερολογίου ή και με την μορφή λίστας. Θα δημιουργηθεί ένα πολιτιστικό και 

αθλητικό calendar που θα προβάλλονται όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις του Δήμου, των 

τοπικών φορέων αλλά και των ιδιωτών 

 

Υποσύστημα προγραμματισμού ημερολογίου παραμονής (TRIP PLANNER) 

Το Υποσύστημα αυτό θα περιλαμβάνει μηχανισμό για την δημιουργία «Σχεδιασμού 

Ταξιδιού». Ο χρήστης θα δηλώνει ποιες ημέρες θα επισκεφτεί το Ηράκλειο και θα μπορεί 
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για κάθε ημέρα να επιλέξει αυτός ποια σημεία θα επισκεφτεί, φτιάχνοντας με αυτό τον 

τρόπο το πρόγραμμά του. Επίσης, ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να τροφοδοτεί και τρίτες 

εφαρμογές ε επόμενη φάση (π.χ. mobile application)  ώστε να παρέχεται μια 

ολοκληρωμένη υπηρεσία για τον επισκέπτη.  

Αναλυτικότερα: Κατά την διάρκεια περιήγησης στην ιστοσελίδα τουρισμού ο επισκέπτης 

βλέπει λήματα που τον ενδιαφέρουν ( ένα μουσείο, ένα αξιοθέατο, μια παραλία, ένα 

εστιατόριο μια πολιτιστική εκδήλωση). 

Πρέπει να υπάρχει κουμπί επιλογής του θέματος ενδιαφέροντος και δυνατότητα επιλογής 

ημερομηνίας και ώρας ώστε να σχηματίζεται ένας ημερολογιακός προγραμματισμός 

επισκεψιμότητας.  

Υποσύστημα Αποθετηρίου σημείων ενδιαφέροντος 

Αφορά ανεξάρτητο Υποσύστημα το οποιο θα διαχειρίζεται όλο το υλικό που αφορά τα 

σημεία ενδιαφέροντος και τους λογαριασμούς χρηστών, κααι θα τροφοδοτεί την 

ιστοσελίδα. Θα μπορεί να διασυνδεθεί με εξωτερικά συστήματα (π.χ. άλλα αποθετήρια – 

να δοθεί παράδειγμα) και υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου Ηρακλείου για την 

αξιοποίηση περιεχομένου που ήδη υπάρχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να 

περιγράψει τα παρεχόμενα API.  

Υποσύστημα δημιουργίας reports στατιστικών επισκεψιμότητας (Web Analytics) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει υποσύστημα δημιουργίας reports, για την 

παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας της Διαδικτυακής πύλης. 

Οι αναφορές προς τους υπεύθυνους της Δικτυακής Πύλης θα παρέχουν τα στατιστικά 

στοιχεία χρήσης, δηλαδή τις επισκέψεις στο πληροφοριακό υλικό, καθώς και τη συχνότητα 

ενεργοποίησης των δοσοληψιών (καταγραφή όλων των τύπων ιστοσελίδων, downloads). 

Τα reports θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές της πύλης, με 

απλό και εύχρηστο τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απαιτούνται προγραμματιστικές 

γνώσεις για την δημιουργία και την ανανέωσή τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το υποσύστημα να διασφαλίζει την μέγιστη 

δυνατή ακρίβεια των στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα εμφανίζονται με το πέρας της 

συμπλήρωσης online κάθε ερωτηματολογίου με τη μορφή πίνακα ή γραφήματος. 

 

Εγγραφή και Είσοδος χρηστών 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα διασυνδεθεί με το σύστημα SSO (Single Sign On) που διαθέτει ο 

Δήμος Ηρακλείου για την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω των λογαριασμών τους 

στην ΓΓΠΣ (taxisnet), στο gmail και στο facebook.  

 

Hosting Plan – Φιλοξενία του Έργου 

Η Διαδικτυακή Πύλη (portal) θα φιλοξενηθεί σε διακομιστή (server) που διαθέτει ο Δήμος 

Ηρακλείου 

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης στο Προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου το οποίο θα αποτελεί τους διαχειριστές 

της διαδικτυακής πύλης. Η εκπαίδευση των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης του Αναδόχου για την ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. 

Στόχος της εκπαίδευσης σε αυτό το Έργο είναι η γρήγορη αφομοίωση των διαδικασιών για 

τη λειτουργία, τη συντήρηση, καθώς και την επίλυση προβλημάτων.  

Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
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• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα στελεχών του 

Δήμου, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του Έργου τη διαχείριση και την 

υποστήριξη όλων των λειτουργικών Ενοτήτων του έργου σε συνεργασία με τον 

Ανάδοχο.  

• η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών 

και διαχειριστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής 

τους στα νέα εργαλεία. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του ολοκληρωμένο 

προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής 

Λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες 

κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 

διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (πιλοτική 

λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με 

τους υπεύθυνους του Δήμου Ηρακλείου με φυσική παρουσία.  

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής 

υπηρεσίες: 

• Βελτιώσεις της εφαρμογής  

• Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει 

αναλυτικά την δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας 

 

Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για την 

τουριστική πύλη και τα υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης)   ορίζεται τουλάχιστον σε ένα (1) έτος για το σύνολο του έργου από την 

ημερομηνία παραλαβής. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

✓ Διασφάλιση καλής λειτουργίας της πύλης και των υποσυστημάτων της. 

✓ Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7. 

✓ Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο 

πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών.   

✓ Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) 

πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 

τα προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες. 

✓ Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρέμβασης και υποστήριξης των εφαρμογών σε 

περίπτωση που γίνεται αδύνατη η επίλυση του προβλήματος απομακρυσμένα. Ο 

χρόνος της επιτόπιας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών 

από την αναγγελία του προβλήματος.  

✓ Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 
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✓ Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

✓ Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη 

από τις 8:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω 

email που θα δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της 

εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της 

σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση συντήρησης θα 

εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και θα 

ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.   

 

Επιπρόσθετες Παροχές 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους 

επιπλέον λειτουργίες ή εργαλεία από όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ενότητες.  

Αυτές οι επιπρόσθετες παροχές θα πρέπει να διευκολύνουν την προσπάθεια της 

Αναθέτουσας Αρχής να προβάλει με αποτελεσματικό τρόπο τα υπαγόμενα σε αυτήν τον 

Δήμο ως τουριστικό προορισμό.  

Όσες επιπρόσθετες παροχές κριθούν ως χρήσιμες για την τουριστική προβολή του Δήμου 

Ηρακλείου θα βαθμολογηθούν στο πλαίσιο της τεχνικής αξιολόγησης. 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του έργου από το χρονοδιάγραμμα που 

ορίζεται  σε εννιά (9) μήνες.  

Μετά την πάροδο των έξι μηνών ξεκινάει η φάση διαχείρισης και καταχώρησης 

περιεχομένου για ένα έτος.   

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χορηγήσει παράταση στον ανάδοχο βάσει όσων ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία 
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ΤΜΗΜΑ Β -  Υπηρεσία δημιουργίας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός 

Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου Ηρακλείου», για την προώθηση της Δια Βίου 

Μάθησης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει». 

 

Εισαγωγή 

Η δράση πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της ενεργητικής συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου 

στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO για τις Πόλεις που Μαθαίνουν». 

Κατά τη διάρκεια του 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη Δια Βίου Μάθηση «Ηράκλειο, η 

πόλη που Μαθαίνει…Συνέργειες για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης» που 

διοργάνωσε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και 

Ερευνητικά Ιδρύματα της πόλης μας προτάθηκαν σειρά δράσεων με στόχο τη διαμόρφωση 

μαθησιακής κουλτούρας για τους πολίτες, η δημιουργία ενός διαρκούς forum πολιτών 

μέσα από μαθησιακές ομάδες που οδηγούν προς τη νέα γνώση, θα παρέχουν ικανότητες, 

θα διαμορφώνουν αξίες και θα βελτιώνουν το επίπεδο ζωής τους. 

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ήταν: Η 

δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου 

Ηρακλείου», η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:  

α) κατάλογο θεσμοθετημένων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της Δια Βίου 

Μάθησης, με αναφορά των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα,  

β) ειδικό ανεξάρτητο υποσύστημα το οποίο θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα και στο οποίο 

θα καταγράφονται αιτήματα Συλλόγων, ΜΚΟ, φυσικών προσώπων για συμμετοχή στην 

προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, (αφού θα πιστοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ως 

προς τη δράση τους) 

γ) ενότητα στην οποία θα καταγράφονται προτάσεις των πολιτών για την κάλυψη 

συγκεκριμένων μαθησιακών αναγκών ή οποιαδήποτε ερωτήματα για τη λειτουργία των 

φορέων της Δια Βίου Μάθησης,  

δ) ενότητα με προβολή καλών πρακτικών,  

ε) ενότητα παρουσίασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται στο Δήμο 

Ηρακλείου. 

Η υλοποίηση της πρότασης θα αποτελέσει βασικό εργαλείο προώθησης της Δια Βίου 

Μάθησης στην πόλη μας. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη δημιουργία εύχρηστης 

πλατφόρμας – ηλεκτρονικής σελίδας, αλλά και την ετήσια υποστήριξη και πληροφοριακή 

τροφοδοσία της ψηφιακής πλατφόρμας (1 έτος). 

Επιπλέον, η ίδια ιστοσελίδα θα μπορεί να συνδέεται (μέσω rss εφόσον παρέχονται) με τις 

ιστοσελίδες των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης προκειμένου να γνωστοποιούνται οι 

εκπαιδευτικές δράσεις δια βίου μάθησης που θα διοργανώνονται. 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

1) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Μεσογειακό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Γραφεία Σχολικών 

Δραστηριοτήτων, Σχολεία της πόλης ως αυτόνομες εκπαιδευτικές μονάδες.  

2) Μουσεία (Αρχαιολογικό, Ιστορικό, Φυσικής Ιστορίας, κ.α.), Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Ηρακλείου, Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων-Γραφείο Κρήτης.  

3) Σωματείο ξεναγών Κρήτης Σαντορίνης, Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 

Γραφείων Κρήτης (για μετακίνηση και ξενάγηση του κοινού σε σημεία ενδιαφέροντος).  

4) Σωματεία ΑΜΕΑ.  

5) Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Εκπαιδευτήρια ΙΕΚ, Κέντρα ΔΒΜ, Εκπαιδευτικά Εργαστήρια, 
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κ.α., φυσικά πρόσωπα.  

6) Τοπικά Συμβούλια Δήμου, πολιτιστικοί Σύλλογοι.  

7) Εθελοντικές ομάδες.  

8) Συνεργατικοί χώροι.  

9) Πνευματικά κέντρα ενοριών.  

10) Εργατικό κέντρο Ηρακλείου.  

 

 

Τεχνική περιγραφή 

 

Η δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας/ πλατφόρμας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης 

Δήμου Ηρακλείου» για την προβολή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ εκδηλώσεων που 

διοργανώνονται στην πόλη θα περιλαμβάνει τα εξής:  

α) κατάλογο θεσμοθετημένων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της Δια Βίου 

Μάθησης, με αναφορά των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα,  

β) ειδικό ανεξάρτητο υποσύστημα το οποίο θα ενσωματωθεί στην ιστοσελίδα και στο οποίο 

θα καταγράφονται αιτήματα Συλλόγων, ΜΚΟ, φυσικών προσώπων για συμμετοχή στην 

προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, (αφού θα πιστοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς ως 

προς τη δράση τους). Στο εν λόγω σύστημα θα υπάρχει δυνατότητα για τους 

πιστοποιημένους χρήστες να υποβάλλουν τα αιτήματα τους. Θα υπάρχει ειδικό 

διαχειριστικό σύστημα το οποίο θα δρομολογεί τα αιτήματα στο αρμόδιο προσωπικό 

(ανάλογα με τα δικαιώματα). Το προσωπικό που διεκπεραιώνει τα αιτήματα θα μπορεί να 

αλλάζει την κατάσταση τους. Επίσης θα υπάρχει ειδικός ρόλος ο οποίος θα έχει πρόσβαση 

σε στατιστικά.  

γ) ενότητα στην οποία θα καταγράφονται προτάσεις των πολιτών για την κάλυψη 

συγκεκριμένων μαθησιακών αναγκών ή οποιαδήποτε ερωτήματα για τη λειτουργία των 

φορέων της Δια Βίου Μάθησης,  

δ) ενότητα με προβολή καλών πρακτικών,  

ε)ενότητα παρουσίασης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνονται στο Δήμο 

Ηρακλείου.  

Η δημιουργία της ιστοσελίδας – ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα δίνει την δυνατότητα στους 

παρόχους προγραμμάτων εκπαίδευσης  να ανεβάζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης 

(Τίτλος, περιγραφή, ενότητες, ωράριο, εκπαιδευτές, πιστοποιήσεις) μέσω μιας δυναμικής 

φόρμας που θα περιέχει τα στοιχεία τους (Επωνυμία, περιγραφή, διεύθυνση, φωτογραφία) 

και αυτά να προβάλλονται στη συνέχεια στην ιστοσελίδα.  

Επιπλέον, η ίδια ιστοσελίδα θα μπορεί (μέσω rss) να συνδέεται με τις ιστοσελίδες των 

εμπλεκόμενων φορέων της πόλης προκειμένου να γνωστοποιούνται οι εκπαιδευτικές 

δράσεις δια βίου μάθησης που θα διοργανώνονται. 

 

Η υλοποίηση της πρότασης θα αποτελέσει βασικό εργαλείο προώθησης της  Δια Βίου 

Μάθησης στην πόλη μας. Η υπηρεσία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τη δημιουργία εύχρηστης  

πλατφόρμας – ηλεκτρονικής σελίδας, αλλά και την ετήσια υποστήριξη και πληροφοριακή 

τροφοδοσία της ψηφιακής πλατφόρμας.  

 

Πιο συγκεκριμένα:  

Α) το εργαλείο υλοποίησης του ημερολογίου εκπαιδευτικών εκδηλώσεων θα πρέπει να 

υποστηρίζει: 

• Την εμφάνιση των εκδηλώσεων σε μορφή ημερολογίου ανά ημέρα / μήνα / έτος. 

• Τη δυνατότητα γρήγορης προβολής της εκδήλωσης καθώς και  
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• Τη δυνατότητα άμεσης αναζήτησης με διάφορα φίλτρα. 

Επιπλέον η ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει την δυνατότητα: 

• Αυτόματης εμφάνισης των εκδηλώσεων στο χάρτη της Google. 

• Αυτόματης εμφάνισης των φορέων σε χάρτη της Google. 

• Δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης των καταχωρήσεων από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς φορείς όπου θα τους δοθούν στοιχεία πρόσβασης. Η διαδικασία 

ανάρτησης θα είναι απλή μέσω μια φόρμας όπου θα δίνουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία.  

• Εποπτεία και διαχείριση των καταχωρήσεων μέσω ενός διαχειριστή της ιστοσελίδας. 

• Πέρα από το ημερολόγιο η ιστοσελίδα θα διαθέτει δυνατότητα προτροπής των 

χρηστών μέσω ειδικής φόρμας να εγγράφονται στο Newsletter ώστε να λαμβάνουν 

τακτικά ενημερώσεις μέσω email.  

• Επίσης θα υπάρχει ειδική περιοχή όπου θα μπορούν να αναρτώνται νέα, άρθρα και 

ενημερώσεις. 

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει ευελιξία για αλλαγές και τροποποιήσεις. 

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη ώστε να προσφέρει βέλτιστη 

χρηστικότητα UX. 

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να υλοποιεί Responsive Design ώστε να είναι κατάλληλη για 

όλες τις συσκευές. 

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι γρήγορη λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να έχει 

πολλούς ταυτόχρονους χρήστες 

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα προώθησης των άρθρων της σε social 

media 

• Η ιστοσελίδα θα φιλοξενηθεί σε web server του Δήμου Ηρακλείου. 

 

β) το εργαλείο διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών θα περιλαμβάνει  

• Την δημιουργία online ερωτηματολογίου (οι ερωτήσεις θα δοθούν από τον Δήμο) για 

την διεξαγωγή συνεχιζόμενων διαδικτυακών ερευνών των εκπαιδευτικών αναγκών στο 

Δήμο Ηρακλείου, και πρόσβαση σε αυτό μέσα από ειδικό σύνδεσμο στην διαδικτυακή 

πύλη. 

• Τη δημιουργία τριμηνιαίων αναφορών σχετικών με τις ανάγκες εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο δήμο  

 

 

Βελτίωση της διαθεσιμότητας των περιεχομένων της πύλης  σε φορητές συσκευές 

Η Πύλη θα σχεδιαστεί βασισμένη στα σχεδιαστικά πρότυπα, τις αρχές και τους κανόνες του 

Responsive Web Design. Η Πύλη θα είναι σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε κάθε 

ανάλυση, διάσταση και προσανατολισμό οθόνης, παρουσιάζοντας πάντα μια ομοιόμορφη 

εικόνα.  

 

Προσβασιμότητα  

Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τον Νόμο 4591/2019 που 

αφορά την Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 

προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 

οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του 

Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. 

 

Καταχώρηση Αρχικού Περιεχομένου 
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Ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη υποστήριξη του φορέα όσον αφορά την καταχώρηση 

του αρχικού περιεχομένου νου με χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Το 

περιεχόμενο θα ετοιμάζεται από την αρμόδια υπηρεσία δια βίου μάθησης και θα 

παραδίδεται στον Ανάδοχο.  

 

Παροχή προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου  

Το παρεχόμενο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) της Πύλης αποτελεί μια 

ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και 

ενημέρωση διαδικτυακών τόπων, και θα εξασφαλίζει τη συχνή ανανέωση και δυναμική 

παρουσίαση του περιεχομένου. Η παρεχόμενη πλατφόρμα θα παρέχει αφενός τη 

δυνατότητα εύκολης εισαγωγής πρόσθετων υποσυστημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν 

διαθέσιμα στην αγορά (για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής ανάγκης), και 

αφετέρου τις απαραίτητες εφαρμογές για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του επισκέπτη. 

Η διαχείριση του περιεχομένου της Πύλης πρέπει να γίνεται μέσα από τη χρήση 

ολοκληρωμένου, απόλυτα σταθερού και αξιόπιστου Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου 

(CMS), που να εξασφαλίζει, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

1) Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική 

χρήση ανοικτών προτύπων που θα διασφαλίζουν: 

• Την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου των εφαρμογών της 

Διαδικτυακής Πύλης και των υποσυστημάτων της. 

• Την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και 

αρχιτεκτονική τους. 

• Οι εφαρμογές της Διαδικτυακής Πύλης θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες 

ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης 

με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών 

standards (XML, SOAP, κλπ.). 

2) Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται 

μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων λογισμικού 

3) Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου 

μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση 

του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του 

4) Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών και υποσυστημάτων, που θα αποτελέσουν 

διακριτά τμήματα της Διαδικτυακής Πύλης, σε ένα ενιαίο web-based διαχειριστικό 

περιβάλλον, το οποίο θα αποτελεί το βασικό «χώρο εργασίας», με στόχο τα εξής: 

• Επίτευξη ομοιομορφίας στις διεπαφές χρηστών μεταξύ των λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων  

• Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές 

χρηστών με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Πύλης 

5) Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την 

εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, 

πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα 

διαθέσιμα δεδομένα.  

6) Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική 

χρήση των λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησής τους 
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7) Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των 

εφαρμογών 

8) Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη 

βέλτιστη απόδοση της Διαδικτυακής Πύλης 

9) Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το 

σύνολο των νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή 

του κωδικού (Single Sign On) 

10) Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο 

editor (WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, 

πινάκων, στοιχείων φορμών, κλπ.) 

11) Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία 

περιεχομένου 

12) Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε νέα και 

ανακοινώσεις. Η διαχείριση των νέων/ανακοινώσεων θα πρέπει να γίνεται από ένα 

κεντρικό σημείο με δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, 

ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών μέσω τεχνολογίας RSS feed  

13) Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να 

ενσωματώνονται στο CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών 

Search Engine Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Title Tag customization 

• Static, Keyword-rich URL’s 

• Meta Tag customization 

• Headings customization 

• 404 Error friendly pages 

14) Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να 

εκτυπώνονται μόνο το περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της 

σελίδας 

15) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) 

των εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks)  

16) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών 

σελίδων 

17) Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης εικαστικών προτύπων / του look 

& feel της Πύλης (themes, templates, styles) 

18) Θα πρέπει να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα, για απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

19) Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με 

δυναμικό και ευέλικτο τρόπο 

20) Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης 

 

Ειδικότερα, για τα σημαντικότερα εκ των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών του 

Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου, θα πρέπει να υποστηρίζονται αναλυτικότερα κατ’ 

ελάχιστον οι εξής λειτουργικές δυνατότητες: 

Διαχείριση μέσω Web 

Όλη η διαχείριση της πύλης θα πρέπει να γίνεται με την χρήση ενός web περιβάλλοντος, 

έτσι ώστε η διαχείριση τόσο του περιεχομένου, όσο και των λειτουργιών της πύλης να 

μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  
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Δεν θα πρέπει να απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού 

στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός 

υπολογιστής (PC) με σύνδεση Internet και έναν κοινό web browser. 

Διαχείριση σελίδων 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον 

εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το 

περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς 

αριθμητικό περιορισμό.  

Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν τις νέες σελίδες ή 

να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού.  

Η διαχείριση των σελίδων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

• Δενδρική απεικόνιση της δομής της Διαδικτυακής πύλης 

• Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (menu, sub-menu) 

• Περιεχόμενο σε απεριόριστο αριθμό γλωσσών 

• Ανεξάρτητη δομή σελίδων ή κατοπτρική δομή μεταξύ γλωσσών 

• Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

• Δυνατότητα προεπισκόπησης της σελίδας 

Διαχείριση εικαστικών προτύπων (look & feel) 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών εικαστικών 

θεμάτων, για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών απεικόνισης του περιεχομένου.  

Θα πρέπει να παρέχει πλήρη ελευθερία στον σχεδιαστή των εικαστικών προτύπων (web 

designer) και να του επιτρέπει να φτιάξει οποιοδήποτε εικαστικό επιθυμεί.  

Τα εικαστικά θέματα αποτελούνται από τρία είδη αντικειμένων: 

1) Τα πρότυπα σελίδων όπου καθορίζουν την μορφοποίηση των σελίδων. 

2) Τα πρότυπα περιεχομένου όπου ορίζουν την μορφοποίηση και το εικαστικό των 

δυναμικών modules.  

3) Τα Assets, όπου είναι όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνται στο εικαστικό, όπως 

φωτογραφίες, CSS, JavaScript etc. 

Επιπλέον, το CMS θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση περισσοτέρων 

του ενός  εικαστικών θεμάτων, προκειμένου να μπορεί να αλλάζει γρήγορα και εύκολα το 

look & feel της πύλης, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα εικαστικά θέματα θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, δίχως να απαιτείται παρέμβαση 

στη δομή ή στο περιεχόμενο της πύλης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αποτελούν την άριστη 

λύση για περιστασιακή ή εποχιακή αλλαγή του εικαστικού (π.χ. Χριστούγεννα και Πάσχα, 

καλοκαίρι ή χειμώνας), ενώ παράλληλα θα μπορούν να υποστηρίξουν ένα γρήγορο layout 

lifting μελλοντικά. 

Διαχείριση αρχείων 

To CMS θα πρέπει να παρέχει  τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δημιουργεί και να 

διαχειρίζεται φακέλους αρχείων και να «ανεβάζει» τα αρχεία που χρησιμοποιούνται μέσα 

στο website (έγγραφα, εικόνες, ήχο, video κλπ.).  

Η διαχείριση των αρχείων θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργία preview για τις εικόνες. 

Πολυγλωσσικό περιεχόμενο 
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To CMS θα πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία πολλαπλών γλωσσικών 

εκδόσεων της πύλης, χρησιμοποιώντας τη ίδια δομή. Θα πρέπει να υποστηρίζει τη 

δημιουργία απεριόριστων γλωσσικών εκδόσεων.  

Η δυνατότητα δημιουργίας νέας γλώσσας θα πρέπει να επιτρέπει αυτόματα την δημιουργία 

περιεχομένου σε όλα τα υφιστάμενα τμήματα της πύλης.  

Κατάλογοι δεδομένων 

To CMS θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα εύχρηστο τρόπο για την γρήγορη κι εύκολη 

δημιουργία Πινάκων βάσεων δεδομένων, δίχως να απαιτείται η δημιουργία κώδικα SQL.  

Ο διαχειριστής της πύλης θα πρέπει, με visual τρόπο, να μπορεί να δημιουργεί ή να 

επεμβαίνει σε βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη διαδικτυακή πύλη. 

Για κάθε κατάλογο δεδομένων θα πρέπει να δημιουργείται αυτόματα και η αντίστοιχη 

φόρμα εισαγωγής στοιχείων, καθώς και η λίστα αναζήτησης των εγγραφών σε αυτό τον 

πίνακα, για την διαχείριση τους.  

Οι πίνακες και τα δεδομένα που θα δημιουργούνται μέσα στον κατάλογο δεδομένων, θα 

πρέπει να υποστηρίζουν αυτόματα πολυγλωσσικότητα και μπορούν να δοθούν σε αυτά τα 

απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης στις ομάδες χρηστών. 

Τα δεδομένα των καταλόγων αυτών θα πρέπει να μπορούν να εμφανιστούν εύκολα και 

γρήγορα σε οποιαδήποτε σελίδα της πύλης, να μορφοποιηθούν και να «ντυθούν» 

εικαστικά με κάποιο πρότυπο περιεχομένου. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά υποστήριξης αποτελεσματικού Search Engine Optimization 

Το CMS θα πρέπει να παρέχει πλήρη υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που 

απαιτούνται, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search 

Engine Optimization.  

 

Διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου CMS για τη μεταφορά και 

χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε: 

• Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα 

δόμησης της πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των 

πληροφοριών (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η 

πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο προηγούμενο σημείο). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις 

πληροφορίες και στα δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας). 

• Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των 

πληροφοριών και των δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που 

χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών 

υπηρεσιών). 

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο της προμήθειας, το CMS που θα 

προσφερθεί, θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

• Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από 

τον Ανάδοχο 

• Διασυνδεσιμότητα με την υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων 

Επιπλέον, δεδομένου ότι βασικό χαρακτηριστικό συστημάτων αυτού του τύπου είναι η 

διαλειτουργικότητα και η επικοινωνία για αποστολή δεδομένων σε τρίτες εφαρμογές, θα 
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πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα για την διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση 

προτύπου ανταλλαγής δεδομένων XML, αλλά και τα ανοιχτά πρότυπα HTTP και SOAP, για 

την ανταλλαγή δεδομένων με τα υπόλοιπα συστήματα του Δήμου, αλλά και τρίτα 

εξωτερικά συστήματα. 

 

Υποσύστημα αποστολής ηλεκτρονικών Newsletters 

To Newsletter αποτελεί μια άριστη λύση για την επικοινωνία με υπάρχοντες και 

δυνητικούς επισκέπτες.  

Το υποσύστημα των ηλεκτρονικών Newsletter θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία, 

διαχείριση, αποστολή και παρακολούθηση των HTML (ή/και text) newsletters, τα οποία να 

μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να στηρίξουν προωθητικές ενέργειες, 

ενημερωτικές ενέργειες. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει ένα πλήρες υποσύστημα 

διαχείρισης των χρηστών/συνδρομητών και των ομάδων τους.  

Η εικαστική απεικόνιση (look & feel) του newsletter θα πρέπει να βασίζεται σε 

προκατασκευασμένα εικαστικά templates..  

Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει επίσης επιλογή opt-out, καταγραφή και reports 

στατιστικών. 

 

Υποσύστημα δημιουργίας reports στατιστικών επισκεψιμότητας (Web Analytics) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει υποσύστημα δημιουργίας reports, για την 

παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας της Διαδικτυακής πύλης. 

Οι αναφορές προς τους υπεύθυνους της Δικτυακής Πύλης θα παρέχουν τα στατιστικά 

στοιχεία χρήσης, δηλαδή τις επισκέψεις στο πληροφοριακό υλικό, καθώς και τη συχνότητα 

ενεργοποίησης των δοσοληψιών (καταγραφή όλων των τύπων ιστοσελίδων, downloads). 

Τα reports θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στον/στους διαχειριστή/διαχειριστές της πύλης, με 

απλό και εύχρηστο τρόπο, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απαιτούνται προγραμματιστικές 

γνώσεις για την δημιουργία και την ανανέωσή τους. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε το υποσύστημα να διασφαλίζει την μέγιστη 

δυνατή ακρίβεια των στατιστικών δεδομένων, τα οποία θα εμφανίζονται με το πέρας της 

συμπλήρωσης online κάθε ερωτηματολογίου με τη μορφή πίνακα ή γραφήματος. 

 

Εγγραφή και Είσοδος χρηστών 

Η Διαδικτυακή Πύλη θα διασυνδεθεί με το σύστημα SSO (Single Sign On) που διαθέτει ο 

Δήμος Ηρακλείου για την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω των λογαριασμών τους 

στην ΓΓΠΣ (taxisnet).  

Hosting Plan – Φιλοξενία του Έργου 

Η Διαδικτυακή Πύλη (portal) θα φιλοξενηθεί σε διακομιστή (server) που διαθέτει ο Δήμος 

Ηρακλείου 

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

εκπαίδευσης στο Προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου το οποίο θα αποτελεί τους διαχειριστές 

της διαδικτυακής πύλης. Η εκπαίδευση των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της 

υποχρέωσης του Αναδόχου για την ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. 
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Στόχος της εκπαίδευσης σε αυτό το Έργο είναι η γρήγορη αφομοίωση των διαδικασιών για 

τη λειτουργία, τη συντήρηση, καθώς και την επίλυση προβλημάτων.  

Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

• Η καταχώρηση και διαχείριση περιεχομένου 

• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα στελεχών του 

Δήμου, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του Έργου τη διαχείριση και την 

υποστήριξη όλων των λειτουργικών Ενοτήτων του έργου σε συνεργασία με τον 

Ανάδοχο.  

• η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών 

και διαχειριστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής 

τους στα νέα εργαλεία. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του ολοκληρωμένο 

προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. 

 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Πιλοτικής 

Λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες 

κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 

διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών (πιλοτική 

λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με 

τους υπεύθυνους του Δήμου Ηρακλείου με φυσική παρουσία.  

Στη φάση της Πιλοτικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής 

υπηρεσίες: 

• Βελτιώσεις της εφαρμογής  

• Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών  

• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες  

• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει 

αναλυτικά την δομή και οργάνωση της παραπάνω υπηρεσίας 

 

Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης  

Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης)   ορίζεται τουλάχιστον δύο έτη για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία 

παραλαβής. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

✓ Διασφάλιση καλής λειτουργίας της πύλης και των υποσυστημάτων της. 

✓ Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7. 

✓ Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο 

πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών.   

✓ Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) 

πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 

τα προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες. 
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✓ Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρέμβασης και υποστήριξης των εφαρμογών σε 

περίπτωση που γίνεται αδύνατη η επίλυση του προβλήματος απομακρυσμένα. Ο 

χρόνος της επιτόπιας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών 

από την αναγγελία του προβλήματος.  

✓ Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

✓ Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

✓ Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη 

από τις 8:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω 

email που θα δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της 

εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της 

σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση συντήρησης θα 

εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και θα 

ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.   

 

Επιπρόσθετες Παροχές 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου μπορούν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους 

επιπλέον λειτουργίες ή εργαλεία από όσα αναφέρονται στις ανωτέρω ενότητες.  

 

Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την ολοκλήρωση του έργου από το χρονοδιάγραμμα που 

ορίζεται  σε έξι (6) μήνες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να χορηγήσει παράταση στον ανάδοχο βάσει όσων ορίζει η 

κείμενη νομοθεσία. 
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ΤΜΗΜΑ Γ -  Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα μπορεί ο δημότης να καταθέσει 

ηλεκτρονικά την αίτηση του προς το Τμήμα ΤΑΠ και στη συνέχεια θα μπορεί να 

παρακολουθεί την εξέλιξη της και με την ολοκλήρωση θα παίρνει ηλεκτρονικά το έγγραφο 

που αιτήθηκε. 

Η εφαρμογή θα έχει τη μορφή παραθύρων που θα αναπτύσσονται σταδιακά καθώς ο 

δημότης συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία. Η αρχική πρόσβαση θα γίνεται με 

ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος μέσω  κωδικών taxisnet. Στη συνέχεια θα 

υπάρχουν τα παρακάτω ενδεικτικά βήματα: 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Ξεκινώντας θα υπάρχουν οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και γενικές πληροφορίες για 

θέματα ΤΑΠ με τη μορφή συχνών ερωτήσεων και αρχείο με τη σχετική νομοθεσία. Θα 

δίνεται λίστα των απαραίτητων εγγράφων που θα πρέπει να έχει ο δημότης για την 

κατάθεση της αίτησης του και στοιχεία επικοινωνίας με e-mail (help desk) της υπηρεσίας. 

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούμε την τηλεφωνική επικοινωνία και τη φυσική παρουσία 

του δημότη στα γραφεία μας.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 

Τα στοιχεία θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από το taxisnet με τη δυνατότητα να 

δίνονται επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail κλπ). Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε ότι η αίτηση είναι στο όνομα του ενδιαφερόμενου και όχι 

του μηχανικού, του λογιστή κλπ αποφεύγοντας συγχύσεις και ταλαιπωρία. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Τα στοιχεία θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από το Ε9 του δημότη με τη δυνατότητα 

να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται. Θα μπορούσε να υπάρχει χάρτης για γεωγραφικό 

εντοπισμό του ακινήτου (αυτό θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στην εύρεση της ζώνης 

ΑΠΑ του ακινήτου). Για τα οικόπεδα θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά 

τοπογραφικό ενώ για τα κτίσματα θα πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά οικοδομική 

άδεια ή τακτοποίηση, πίνακας του μηχανικού και στοιχεία επικοινωνίας με τον ιδιώτη 

μηχανικό. 

Σημαντικό είναι να δίνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς με υποχρεωτική τη συμπλήρωση του 

100% στο ποσοστό ιδιοκτησίας και την επισύναψη του σχετικού συμβολαίου. 

Επίσης θα δίνονται στοιχεία χρήσης του ακινήτου επιλέγοντας από σχετική λίστα του 

τύπου «Ιδιόχρηση» ή «Ενοικίαση» ή «Δωρεάν Παραχώρηση» ή «Κενό» με υποχρεωτική 

την επισύναψη του Ε3. Στην περίπτωση που επιλέγεται η «Ενοικίαση» θα πρέπει 

υποχρεωτικά να επισυνάπτεται το μισθωτήριο.  

Με την εξασφάλιση των παραπάνω υποχρεωτικών εγγράφων αποφεύγουμε την κατάθεση 

ελλιπών αιτήσεων και την εκ των υστέρων αναζήτηση δικαιολογητικών. Σήμερα πολλές 

αιτήσεις παραμένουν για μεγάλο χρόνο στα γραφεία των υπαλλήλων περιμένοντας να μας 

φέρουν πχ την τακτοποίηση ή τον αριθμό παροχής. 

 

ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Σε αυτό το βήμα ο δημότης θα πρέπει να καταθέσει το αίτημα του για το συγκεκριμένο 

ακίνητο επιλέγοντας από μια λίστα του τύπου «Θέλω να ….». Ενδεικτικά οι επιλογές θα 

είναι:  

• Να πάρω Βεβαίωση Μη Οφειλής για συμβολαιογραφική πράξη 
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• Να πάρω Υπεύθυνη Δήλωση για ηλεκτροδότηση 

• Να δηλώσω τη διακοπή ηλεκτροδότησης 

• Να δηλώσω την τακτοποίηση του ακινήτου μου 

• Να δηλώσω νέο ακίνητο (από αγορά ή μεταβίβαση) 

• Να ζητήσω έλεγχο του ακινήτου μου  

• Να ζητήσω απαλλαγή από ΔΤ λόγω …….. 

Η καθεμιά από τις παραπάνω επιλογές θα τον οδηγεί σε διαφορετική καρτέλα όπου θα 

ζητούνται επιπλέον πληροφορίες και έγγραφα. Ενδεικτικά: 

• Για Βεβαίωση Μη Οφειλής θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του 

ακινήτου με την υπόδειξη να συμπληρωθεί από τον αρμόδιο συμβολαιογράφο, του 

οποίου θα δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας. 

• Για ηλεκτροδότηση θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο ηλεκτρολόγου και αριθμός 

παροχής από το ΔΕΔΔΗΕ 

• Για αιτήσεις απαλλαγής σχετικά δικαιολογητικά 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Σε κάθε βήμα θα πρέπει να μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση. Με την τελική 

υποβολή από τον δημότη θα παίρνει αυτόματα ένα Μοναδικό Αριθμό Αίτησης (θα πρέπει 

να είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου από το κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου). 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η αίτηση μετά την υποβολή της θα πρέπει να έχει κάποια στοιχεία ορατά στο δημότη. Θα 

πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαδοχικής ανάθεσης σε υπάλληλο (διασύνδεση με το 

σύστημα διαχείρισης εγγράφων του Δήμου) και στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου. 

Επίσης ο υπάλληλος θα πρέπει να μπορεί να ανεβάζει αρχεία σε μορφή pdf που αφορούν 

την υπόθεση, πχ το Φύλλο Ελέγχου ή τη λίστα χρεώσεων. 

Από τη μεριά της υπηρεσίας η αίτηση θα ανατίθεται αρχικά σε υπάλληλο της πολεοδομίας 

που θα συμπληρώνει ηλεκτρονικό Φύλλο Ελέγχου και θα το ανεβάζει στην εφαρμογή. Στη 

συνέχεια θα ανατίθεται σε υπάλληλο της Οικονομικής Υπηρεσίας που θα υπολογίζει τις 

χρεώσεις και θα εκδίδει τα εξερχόμενα έγγραφα. Ο δημότης θα μπορεί να δει σε ποιο 

στάδιο επεξεργασίας βρίσκεται η αίτηση του. 

Οι διαδοχικές καταστάσεις της αίτησης θα πρέπει να είναι: 

• Προσωρινά Αποθηκευμένη 

• Υποβλήθηκε 

• Επεξεργασία από Πολεοδομία 

• Επεξεργασία από Οικονομική Υπηρεσία 

• Διεκπεραιωμένη (εκκρεμεί πληρωμή) 

• Ολοκληρωμένη 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Όταν ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί η αίτηση την διεκπεραιώσει, ο δημότης θα 

παίρνει SMS ή e-mail που θα τον ενημερώνει ότι η αίτηση του ολοκληρώθηκε και θα του 

δίνει πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης της τυχόν οφειλής. Μετά και την εξόφληση 

της οφειλής στην πλατφόρμα θα ανεβαίνουν τα εξερχόμενα με ηλεκτρονική υπογραφή σε 

μορφή pdf από όπου θα μπορεί να τα παίρνει ο δημότης.  

Η αίτηση με τα συνημμένα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα θα είναι προσβάσιμη από 

τον δημότη και από  την υπηρεσία σε οποιαδήποτε στιγμή μελλοντικά για πιθανή αλλαγή 

των στοιχείων του ακινήτου ή συσχέτιση της με νέα αίτηση του δημότη. 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις αρχικά θα εμφανίζονται με ημερολογιακή σειρά αλλά θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα ταξινόμησης και αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια. Σημαντικό είναι να μπορεί 

να γίνεται εξαγωγή σε excel. Ενδεικτικά τα κριτήρια μπορεί να είναι: 

• Μοναδικός Αριθμός Αίτησης (ή αρ.πρωτοκόλλου) 

• Κατάσταση αίτησης 

• ΑΦΜ του δημότη 

• Διεύθυνση ακινήτου 

• Αριθμός παροχής 

• Ημ/νία υποβολής από … έως … 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  

• Απλοποίηση της διαδικασίας κατάθεσης των αιτήσεων 

• Περιορισμός της φυσικής παρουσίας του δημότη στην υπηρεσία 

• Εξασφάλιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από την υπηρεσία 

• Περιορισμός του αρχείου εγγράφων σε φυσική μορφή 

• Κατάργηση των χειρόγραφων Φύλλων Ελέγχου 

• Κατάργηση της καθημερινής μεταφοράς εγγράφων από την πολεοδομία προς την 

οικονομική υπηρεσία και αντίστροφα με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου 

• Κατάργηση του εσωτερικού πρωτοκόλλου 

• Σταδιακή κατάργηση του φυσικού αρχείου 

• Εύκολη πρόσβαση σε αρχείο ακινήτων και ολοκληρωμένων υποθέσεων 

• Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων 

 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ 

Backoffice 

Επίσης θα πρέπει η υποβολή, η ανάθεση σε υπάλληλο και η ολοκλήρωση της αίτησης να 

ενημερώνει το backoffice (το σύστημα διαχείρισης εγγράφων του Δήμου). 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης για την 

τουριστική πύλη και τα υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

Το Χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν 

συντήρησης)   ορίζεται τουλάχιστον σε ένα (1) έτος για το σύνολο του έργου από την 

ημερομηνία παραλαβής. 

Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

✓ Διασφάλιση καλής λειτουργίας της πύλης και των υποσυστημάτων της. 

✓ Εύρυθμη λειτουργία της πύλης σε βάση 24 x 7. 

✓ Ο χρόνος απόκρισης μετά από κλήση και αναφορά προβλήματος από το Δήμο 

πρέπει να είναι μικρότερος των 2 ωρών.   

✓ Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) 

πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν 

έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει 

τα προβλήματα. Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο 

(2) εργάσιμες ημέρες. 

✓ Διαθεσιμότητα επιτόπιας παρέμβασης και υποστήριξης των εφαρμογών σε 

περίπτωση που γίνεται αδύνατη η επίλυση του προβλήματος απομακρυσμένα. Ο 
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χρόνος της επιτόπιας παρέμβασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 24 ωρών 

από την αναγγελία του προβλήματος.  

✓ Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. 

✓ Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων 

των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

✓ Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη 

από τις 8:00 – 15:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω 

email που θα δηλώσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

 

Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέρας της ισχύος της 

εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της 

σύμβασης συντήρησης θα καθορισθεί από τον Δήμο. Στη σύμβαση συντήρησης θα 

εξειδικεύονται οι όροι και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω και θα 

ορίζεται το διάστημα σε ακέραια έτη από το πέρας ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.   
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ΤΜΗΜΑ Δ -  Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει σύστημα Ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων 

πολιτών μέσω διαδικτύου, πρωτοκόλλου, σταθερού και κινητού τηλεφώνου. 

Για την καλύτερη και ευκολότερη παρακολούθηση της καθημερινής δραστηριότητας και 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την διαχρονική παραγωγικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 

αναγκαία η αποτύπωση των απαραίτητων πληροφοριών σε ένα εξειδικευμένο σύστημα 

στατιστικών (analytics). Το σύστημα αυτό, με επεξεργασία των σχετικών δεδομένων που 

καταγράφονται από την επίλυση των ηλεκτρονικών αιτημάτων των πολιτών στις 

υπηρεσίες του Δήμου, θα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο λήψης αποφάσεων 

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την πιο αποτελεσματική διαχείριση των 

λειτουργιών του Δήμου. Η παρουσίασή των δεδομένων με παραστατικά διαγράμματα, με 

εξειδικευμένες αναφορές, με δείκτες που παρουσιάζουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, 

καθώς και δείκτες που αφορούν τη συνολική λειτουργία του Δήμου θα μπορεί να δίνει μια 

άμεση εικόνα της τρέχουσας κατάστασης καθώς και ιστορικά δεδομένα μιας επιλεγμένης 

χρονικής περιόδου. 

Το σύστημα θα πρέπει να δίνει δυνατότητα επισκόπησης του πλήθους των χρηστών που 

είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου, τη μηνιαία συχνότητα νέων 

εγγραφών χρηστών για μια δεδομένη χρονική περίοδο, το επίπεδο πιστοποίησης των 

χρηστών και ο βαθμός χρήσης των εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας που προσφέρει ο 

Δήμος για την καταχώρηση νέων αιτημάτων π.χ. κινητές συσκευές, διαδίκτυο, τηλέφωνο, 

πρωτόκολλο, διαμερίσματα. 

Για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης θα πρέπει να παρουσιάζονται: 

Α. ο συνολικός αριθμός αιτημάτων των πολιτών αλλά και αναλυτικά ο αριθμός των 

αιτημάτων ανά υπηρεσία και είδος αιτήματος. 

Β. λίστα των εκκρεμών αιτημάτων των πολιτών με διασύνδεση στο Πληροφοριακό 

Σύστημα επίλυσης των αιτημάτων μέσω του αριθμού πρωτοκόλλου που έχουν λάβει κατά 

την εισαγωγή τους. 

Για την παρουσίαση της ανάλυσης μιας επιλεγμένης χρονικής περιόδου θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ο συνολικός αριθμός αιτημάτων που καταχωρήθηκαν, ο συνολικός 

αριθμός των αιτημάτων που επιλύθηκαν, ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων που 

επιλύθηκαν και είχαν καταχωρηθεί σε προγενέστερη περίοδο. Θα πρέπει να δίνεται ο 

μέσος χρόνος σε ημέρες που μεσολάβησε για την επίλυση των αιτημάτων και η 

παραγωγικότητα της κάθε υπηρεσίας ως ποσοστό των επιλυμένων αιτημάτων σε σχέση με 

τα αντίστοιχα καταχωρημένα. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να παρουσιάζονται τόσο 

συγκεντρωτικά για όλες της υπηρεσίες του Δήμου όσο και αναλυτικά για την κάθε 

υπηρεσία ξεχωριστά όπως και για κάθε κατηγορία αιτήματος χωριστά. Η παρουσίαση θα 

πρέπει να γίνεται τόσο με τη μορφή δεικτών όσο και με τη χρήση διαγραμμάτων ώστε να 

φαίνεται η μηνιαία διακύμανση των δεικτών στην εξεταζόμενη περίοδο. 

Θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των αναφορών αλλά και εξαγωγής τους σε μορφή 

pdf και xls. 

Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους υπαλλήλους και τους αιρετούς του Δήμου μέσα από 

την Εφαρμογή Διαχείρισης Εγγράφων (backoffice) που ήδη χρησιμοποιεί ο Δήμος 

Ηρακλείου. Θα δημιουργηθεί καρτέλα ΑΙΤΗΜΑΤΑ, δίπλα στις υπάρχουσες 

ΧΡΕΩΜΕΝΑ/ΑΝΑΤΕΘΗΜΕΝΑ και ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, που θα φιλτράρει τα αιτήματα των 

πολιτών από τα υπόλοιπα έγγραφα, θα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης τους ανάλογα 

την κατηγορία αιτήματος, το μέσο υποβολής (portal, κινητό, τηλέφωνο, πρωτόκολλο, 

δημοτικό διαμέρισμα), ημερομηνία, πρωτόκολλο κλπ και φυσικά διεκπεραίωσης τους όπως 

γίνεται σήμερα. 
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Στην ίδια καρτέλα θα δίνεται η δυνατότητα, είτε με υπερσύνδεσμο είτε με ενσωμάτωση 

στην σελίδα, να ανοίγει η εφαρμογή των στατιστικών αιτημάτων. 

Η πρόσβαση των χρηστών θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με το SSO και τα δικαιώματα 

χρηστών στο portal του Δήμου Ηρακλείου, μόνο στα στατιστικά στοιχεία των αιτημάτων 

της υπηρεσίας τους ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λογαριασμών με πλήρη δικαιώματα. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε -  Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων και 

τηλεφωνικών αιτημάτων 

 

Σκοπός της εφαρμογής είναι: 

• Η διαχείριση αιτημάτων του πολίτη μετά από επίσκεψη του στο τοπικό δημοτικό 

διαμέρισμα της περιοχής του 

• Η διαχείριση των τηλεφωνικών αιτημάτων που καταγράφονται στην τηλεφωνική Γραμμή 

του Πολίτη 

Αναλυτικότερα μέσω της εφαρμογής ο αρμόδιος υπάλληλος θα έχει την δυνατότητα να 

υποβάλλει το αίτημα του πολίτη  και εν συνεχεία την αυτόματη αποστολή του Αιτήματος 

στην αντίστοιχη υπηρεσία προς διεκπεραίωση του αιτήματος.  

Το δημοτικό Διαμέρισμα ή ο αρμόδιος υπάλληλος για τα τηλεφωνικά αιτήματα θα διαθέτει 

ηλεκτρονική θυρίδα μέσω της οποίας θα παραλαμβάνει το προς διάθεση έγγραφο ή την 

ειδοποίηση ότι ικανοποιήθηκε το αίτημα. 

Εν συνεχεία ο Δημότης θα έχει την δυνατότητα να παραλάβει την απάντηση από το 

Δημοτικό διαμέρισμα, το οποίο θα έχει την δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας να 

βλέπει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και την κατάστασή τους ( σε εξέλιξη, 

ολοκληρωμένα,)  

Επίσης για όλα τα τηλεφωνικά αιτήματα που έρχονται στην γραμμή του Δημότη ο e-

κλητήρας που απαντά στο τηλέφωνο θα μπορεί να κάνει το ίδιο. 

Επίσης θα αποστέλλεται αυτόματη απάντηση στο email του δημότη, εφόσον το έχει 

δηλώσει, για την ολοκλήρωση του αιτήματος του. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής του σημείου σε χάρτη έπειτα από αναζήτηση της 

οδού με το όνομα της και τοποθέτηση πινέζας στον χάρτη καθώς και η επισύναψη 

φωτογραφιών και αρχείων γενικά. 

Η Εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στους υπαλλήλους του Δήμου μέσα από την Εφαρμογή 

Διαχείρισης Εγγράφων (backoffice) που ήδη χρησιμοποιούμε, μέσω υπερσυνδέσμου. 

Η πρόσβαση των χρηστών θα είναι διαβαθμισμένη, σύμφωνα με το SSO και τα δικαιώματα 

χρηστών στο portal του Δήμου Ηρακλείου. 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ -  Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε το 2019 διαδικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των 

αιτήσεων των μονίμων κατοίκων του κέντρου για θέση στάθμευσης και την έκδοση 

κάρτας. Για να γίνει πιο λειτουργική για τους υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις 

αλλά και τους δημότες, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες βελτιστοποίησης της 

εφαρμογής: 

• Στην κάρτα που εκδίδεται, η ημερομηνία λήξης να υπολογίζεται 2 χρόνια από την 

έκδοση της (τώρα εμφανίζει μία συγκεκριμένη ημερομηνία). 

• Αναμόρφωση της κάρτας που εκδίδεται στον πολίτη σύμφωνα με το πρότυπο που έχει 

σταλεί 

• Να δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να διορθωθούν οι αριθμοί των οχημάτων που είναι 

λάθος. 

• Διάφορες μικροαλλαγές στο λεκτικά της φόρμας και στα μηνύματα που εμφανίζονται. 

• Να υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν αίτηση στο δεύτερο κύκλο όσοι απορρίφθηκαν 

στον πρώτο. 

• Υπέρβαση μεγέθους αρχείων. Πολλές αιτήσεις έγιναν στο σύστημα χωρίς δικαιολογητικά, 

καθώς απέτυχαν να «ανέβουν» διότι ο χρήστης επιχείρησε να ανεβάσει ογκώδη jpeg 

αρχεία. Θα πρέπει να υπάρξει μήνυμα-προειδοποίηση ή κάποιος άλλος τρόπος ώστε ο 

χρήστης να μην υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος αρχείων που μπορεί να δεχτεί η 

πλατφόρμα. 

• Ημερομηνία Λήξης καρτών. Με την τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης η 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής Αιτήσεων δεν θα ανοίγει κάθε Δεκέμβριο αλλά θα 

παραμένει μονίμως ανοιχτή. Συνεπώς, πρέπει η ημερομηνία λήξης των καρτών να 

προσαρμοστεί στα 2 χρόνια μετά την ημερομηνία χορήγησης. 

• Επαναφορά ημερομηνίας λήξης Μισθωτηρίου Συμβολαίου. Θα πρέπει το πεδίο 

«ημερομηνία λήξης μισθωτηρίου» να γίνει υποχρεωτικό και η ημερομηνία λήξης της 

κάρτας στάθμευσης να είναι η συγκεκριμένη. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η περίπτωση η 

ημερομηνία που θα δηλώσει ο χρήστης να μην είναι σωστή, οπότε θα πρέπει να μπορούμε 

να επέμβουμε στο συγκεκριμένο πεδίο. 

• Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι το βασικό 

εργαλείο διασταύρωσης, τόσο για τη μόνιμη κατοικία όσο και για τον αν έχει δοθεί άλλη 

κάρτα στάθμευσης για τον συγκεκριμένο αριθμό. Θα πρέπει να υπάρχει σχετικό 

υποχρεωτικό πεδίο και να το συμπληρώνει ο χρήστης , ενώ αν υπάρχει άλλη εγκεκριμένη 

αίτηση με τον ίδιο αριθμό , που να έχει δηλαδή χορηγηθεί κάρτα στάθμευσης που δεν έχει 

λήξει, να μη γίνεται δεκτή η αίτηση. Όπως παραπάνω, θα πρέπει να μπορούμε να 

επέμβουμε στο πεδίο αν έχει δηλωθεί λανθασμένος αριθμός. 

• Παραποίηση Καρτών. Η υφιστάμενη μορφή της κάρτας είναι εύκολο να παραποιηθεί , 

ενώ η Δημοτική Αστυνομία αδυνατεί να τις ελέγχει τακτικά με σάρωση του QR code. 

Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης και το pdf να μη πηγαίνει στον χρήστη. Οι κάρτες 

θα πρέπει να τυπώνονται από την υπηρεσία, ίσως με ειδικό εκτυπωτή ώστε να είναι 

δύσκολο να παραποιηθούν και να χορηγούνται με φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. 

Χωρίς φυσικά να αφαιρεθεί ο QR code. Μετά την έγκριση από τον διαχειριστή , ο χρήστης 

θα πρέπει να λαμβάνει μήνυμα με την διεύθυνση από την οποία θα παραλάβει την κάρτα. 

• Αλλαγές στη Ζώνη Α. Στις τροποποιήσεις του κανονισμού που εισήχθησαν από την 

υπηρεσία μας, προβλέπεται η επέκταση του δικαιώματος στάθμευσης των χρηστών της 

ζώνης Α, από τις ζώνες A και Γ στις ζώνες Α,Β και Γ. Πρέπει να γίνει η σχετική αλλαγή για 

τις νέες αιτήσεις , ωστόσο πρέπει να αλλαχτούν ομαδικά και όλες οι κάρτες που έχουν ήδη 

δοθεί στους χρήστες της ζώνης Α και να ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα. 
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• Αποτυχία ενημέρωσης χρηστών. Πολλοί χρήστες δεν έλαβαν ποτέ καμία ειδοποίηση από 

το σύστημα. Ούτε στο Inbox τους ούτε στα spam. Ο πιθανότερος λόγος είναι ότι έχουν 

δηλώσει λάθος το e-mail τους. Θα πρέπει να υπάρχει πεδίο επιβεβαίωσης e-mail ώστε να 

γράφουν το σωστό, ενώ θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενημερώνονται και με 

sms. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης απλώς τον 

ενημερώνουν να συνδεθεί στη σελίδα του Δήμου, θα πρέπει να υπάρχει και οδηγία ότι 

πρέπει να το κάνει με κωδικούς taxisnet, γιατί πολλοί χρήστες δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν. 

• Ομαδικά μηνύματα. Θα πρέπει να μπορούμε να στείλουμε ομαδικά μηνύματα με κοινό 

περιεχόμενο, στους χρήστες ή σε κατηγορία χρηστών είτε με email είτε με sms. Πχ στους 

χρήστες μιας ζώνης ότι προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν θέσεις ή στους χρήστες που πήραν 

κάρτα στον πρώτο και δεύτερο κύκλο και έχουν κοινή ημερομηνία λήξης στις κάρτες τους 

ότι πρέπει να ανανέωσουν κτλ. Για την περίπτωση της ημερομηνίας λήξης των καρτών θα 

μπορούσαν να αποστέλλονται και αυτοματοποιημένα μηνύματα ένα εύλογο διάστημα πριν 

τη λήξη της κάρτας. 

• Κείμενο μηνύματος. Το αυτοματοποιημένο μήνυμα που φαίνεται στο πεδίο «αιτήματα» 

μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της αίτησης είναι «η αίτηση σας για στάθμευση 

εγκρίθηκε/απορρίφθηκε». Πρέπει να αντικατασταθεί με το μήνυμα «Η αίτηση σας για 

χορήγηση κάρτας στάθμευσης έγινε/δεν έγινε δεκτή». 

• Λανθασμένα δικαιολογητικά. Πολλοί χρήστες κατέθεσαν διαφορετικά δικαιολογητικά από 

τα ζητούμενα, καθώς δεν τα γνωρίζουν, πχ πολλοί κατέθεσαν το εκκαθαριστικό σημείωμα 

αντί το Ε1, το οποίο όμως δεν παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία για τις απαραίτητες 

διασταυρώσεις. 

Θα μπορούσαν να μπουν μικρά εικονίδια των ζητούμενων εγγράφων δίπλα στο εκάστοτε 

πεδίο υποβολής, ώστε ο χρήστης να ξέρει ότι ανεβάζει το σωστό. (Επισυνάπτονται 

ενδεικτικές φωτογραφίες όλων των δικαιολογητικών). 

• Επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Όταν οι χρήστες καταθέτουν λανθασμένα ή παλιά 

δικαιολογητικά, η ενημέρωση τους γίνεται μέσω του συστήματος , αλλά τα επιπρόσθετα 

δικαιολογητικά που ζητούνται, στέλνονται μέσω e-mail και αποθηκεύονται τοπικά. Η 

διαδικασία, εκτός του ότι είναι χρονοβόρα, δεν επιτρέπει να υπάρχουν τα επιπρόσθετα 

δικαιολογητικά στο σύστημα ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα του ιστορικού της αίτησης. 

Θα πρέπει μαζί με το ενημερωτικό κείμενο που στέλνουμε στο χρήστη να ενεργοποιείται 

κάποιο πεδίο «τροποποίηση αίτησης» ή «επιπρόσθετα δικαιολογητικά» στο οποίο θα 

μπορεί να «ανεβάσει» ότι του ζητάμε και μόλις το κάνει να βλέπουμε την αίτηση του ως 

νέο εισερχόμενο (χωρίς νέο πρωτόκολλο ή αριθμό αιτήματος). 

• Προθεσμία υποβολής επιπρόσθετων δικαιολογητικών. Με τον νέο κανονισμό, 

προβλέπεται προθεσμία 20 ημερών για την αποστολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών από 

την ημέρα ενημέρωσης του χρήστη. Θα πρέπει μετά το πέρας της προθεσμίας, αν δεν 

έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά με τον ανωτέρω τρόπο, η αίτηση να χαρακτηρίζεται 

απορριπτέα αυτόματα και το πρωτόκολλο να ορίζεται «ολοκληρωμένο». 

• Ανανέωση-Αντικατάσταση Κάρτας. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κανονισμού, για 

την ανανέωση κάρτας μετά την λήξη της, αρκεί ένα έντυπο Ε1 και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικά ζητηθεί. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό μενού που θα διαχωρίζει τις 

αιτήσεις σε αυτές για νέους χρήστες και στις ανανεώσεις-αντικαταστάσεις. Η δεύτερη 

κατηγορία θα πρέπει να έχει δύο επιλογές. Α ανανέωση κάρτας λόγω λήξης. Β 

αντικατάσταση κάρτας λόγω αλλαγής οχήματος. Στην Α επιλογή θα πρέπει να υπάρχει ένα 

πεδίο για υποβολή Ε1 για ιδιοκτήτες ή Μισθωτήριο για ενοικιαστές. Στην επιλογή Β θα 

πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο για υποβολή της νέας άδειας κυκλοφορίας. Και στις δύο 

περιπτώσεις θα πρέπει με την έγκριση από τον διαχειριστή, ο χρήστης να λαμβάνει μήνυμα 

ότι θα πρέπει όταν έρθει να παραλάβει την κάρτα του, να κρατόει μαζί του την παλιά. Σε 

περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά δεν είναι σωστά ή κρίνεται πως πρέπει να υποβληθεί 

κάποιο άλλο δικαιολογητικά, θα πρέπει όπως και παραπάνω να ανοίγει πεδίο για υποβολή 

επιπρόσθετων. 
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• Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ζητούνται από τους 

Δημότες τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Ε1. 

• Ε9 του ιδιοκτήτη της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για 

ενοικιαστή. 

• Φωτοτυπία ταυτότητας. 

• Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

• Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 

• Με την τροποποίηση του κανονισμού, οι χρήστες θα πρέπει ανά περίπτωση να 

καταθέσουν επιπροσθέτως και κάποια από τα παρακάτω: 

• Έντυπο αλλαγής στοιχείων ως προς την διεύθυνση κατοικίας από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. (υποβολή εντύπου ΜΙ μέσω taxisnet και σχετική εκτύπωση) για όσους 

άλλαξαν πρόσφατα διεύθυνση και η νέα δεν φαίνεται στο Ε1. 

• Ε1 και Ε9 του φιλοξενούντο για όσους είναι φιλοξενούμενοι στη διεύθυνση για την 

οποία ζητούν κάρτα στάθμευσης. 

• Ε2 του ιδιοκτήτη της οικίας, για όσους διαμένουν σε αυτήν με δωρεάν 

παραχώρηση. 

• Φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ της εταιρείας και του αιτούντος , για όσους έχουν 

όχημα με μακροχρόνια μίσθωση (leasing). 

• Βεβαίωση νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι το όχημα έχει παραχωρηθεί στον 

αιτούντα προς αποκλειστική χρήση.» 

 

Θα πρέπει να υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο πριν το πεδίο υποβολής δικαιολογητικών, ώστε 

μετά τη συμπλήρωση του να διαμορφώνεται αναλάγως η λίστα με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 

 

• Ερωτήσεις: 

• Είστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής της κατοικίας; Αν ο χρήστης επιλέξει Ιδιοκτήτης θα 

πρέπει στο πεδίο του δικαιολογητικού να υποβάλει Ε9 ενώ αν επιλέξει ενοικιαστής 

θα πρέπει να υποβάλει Μισθωτήριο Συμβόλαιο.  

• Αλλάξατε πρόσφατα διεύθυνση; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα πρέπει να 

ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά για υποβολή  

του δικαιολογητικού 

• Φιλοξενήστε από Γονέα ή Παιδί; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα πρέπει να 

ανοίξουν 2 επιπρόσθετα πεδία, δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικό με πεδίο 

υποβολής για τα δικαιολογητικά  

• Σας έχει παραχωρηθεί δωρεάν το ακίνητο; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ, θα 

πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά για 

υποβολή του δικαιολογητικού 

• Το όχημα είναι με μακροχρόνια μίσθωση (leasing); ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει 

ΝΑΙ θα πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το  

δικαιολογητικά για υποβολή του δικαιολογητικού 

• Το όχημα είναι παραχωρημένο από εταιρεία; ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ 

θα πρέπει να ανοίξει ένα επιπρόσθετο πεδίο δίπλα ή κάτω από το δικαιολογητικά 

για υποβολή του δικαιολογητικού 
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ΤΜΗΜΑ Ζ -  Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για την διαχείριση των χρήσεων 

γης από την υπηρεσία της πολεοδομίας. Για να γίνει πιο λειτουργική για τους υπαλλήλους 

που διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις αλλά και τους δημότες, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 

εργασίες βελτιστοποίησης της εφαρμογής: 

• Να αφαιρεθούν τα πεδία usegen και usespec και να δημιουργηθούν 3 νέα πεδία: 

o ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ 

o ΛΕΖΑΝΤΑ στη ΦΟΡΜΑ 

o ΤΥΠΟΣ ΠΕΔΙΟΥ 

o ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

o ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο προστέθηκε usebylaws 

• Νομική διάταξη στην οποία υπάγεται η αιτούμενη χρήση γης varchar (255) ΝΑΙ 

Uses_Request 

en_stream 

• Θέση ακινήτου κοντά σε ρέμα Βλ. Π.Δ. 14/1999 σε συνδυασμό με Ν. 4258/2014, όπως 

ισχύουν σήμερα. 

• Θέση ακινήτου σε ζώνη ασφάλειας υπεραστικής συγκοινωνίας Βλ. Π.Δ. 209/1998, όπως 

ισχύει σήμερα. 

• Στα παραπάνω να εφαρμοστεί κανόνας: Αν τα πεδία en_stream ή en_highway έχουν 

τιμή "ΝΑΙ" τότε το πεδίο bu_blupr να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (υποχρεωτικό upload 

τοπογραφικού διαγράμματος). 

• Τα πεδία της φόρμας δεν εμφανίζονται πλέον στην εγγραφή του Backoffice όταν 

υποβληθεί το αίτημα 

Επισυνάπτουμε σε pdf τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος για Βεβαίωση Χρήσης Γης με τις 

παραπάνω αλλαγές. 

o To " Υποχρεωτικά 36 χαρακτήρες. Επιθυμητή η αντιγραφή – επικόλληση του 

Μοναδικού Αριθμού* " να γίνει "Μοναδικός Κωδικός" ΚΑΙ να μη δέχεται λιγότερους 

από 36 χαρακτήρες. 

o "Ταχυδρομική Διεύθυνση Αρμόδιου Μηχανικού" να γίνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. 

"Θέση εντός ΓΠΣ ή άλλου διαγράμματος χρήσεων" να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

o "Ιδιότητα (αιτών)* " να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και ΜΗΝ έχει προεπιλογή. 

• To " Υποχρεωτικά 36 χαρακτήρες. > Επιθυμητή η αντιγραφή - επικόλληση του 

Μοναδικού Αριθμού* " να γίνει "Μοναδικός Κωδικός" ΚΑΙ να μη δέχεται λιγότερους από 36 

χαρακτήρες. 

• Το "Ταχυδρομική Διεύθυνση Αρμόδιου Μηχανικού" να γίνει ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ. 

• Το "Θέση εντός ΓΠΣ ή άλλου διαγράμματος χρήσεων" να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

• Το "Ιδιότητα (αιτών)* " να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ και ΜΗΝ έχει προεπιλογή. 

• Όταν πατάω υποβολή και έχω λάθος στα συνημμένα (πχ. jpeg αντί για pdf), να ΜΗΝ τα 

εξαφανίζει. (Θα μπορούσε να δέχεται και τα jpeg, αν αυτό γίνεται ήδη στα υπόλοιπα 

αιτήματα) 
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• Όταν πατάμε στο τέλος ΥΠΟΒΟΛΗ να μας δείχνει ποιο/ποια πεδία δεν έχουν 

συμπληρωθεί, αν είναι εφικτό, ΟΛΑ ΜΑΖΙ για να μπορεί να τα διορθώσει ο χρήστης. 

• Στην υπερσύνδεση στα αιτήματα να γράφει "Ηλεκτρονικό Αίτημα Χορήγησης Βεβαίωσης 

Χρήσης Γης" 

 

ΤΜΗΜΑ Η -  Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 

 

1. Υποσύστημα Αυτόματης Πρωτοκόλλησης από E-Mail: 

Η λειτουργία αυτή θα δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης και πρωτοκόλλησης e-mail από 

εξωτερικούς παρόχους ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ. Gmail), με παραμετροποίηση 

και επιλογή τους με βάση τις ανάγκες του κάθε Δήμου. Μέσω του Συστήματος Εργασιών, 

με εισαγωγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του κωδικού, και του παρόχου, ο χρήστης θα 

έχει πρόσβαση στα προσωπικά του εισερχόμενα email. Στο κάθε email φαίνεται ο 

αποστολέας, ο τίτλος, και ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με δυνατότητα 

προεπισκόπησης του κάθε email, επισημαίνοντας παράλληλα και την παρουσία 

επισυναπτόμενων αρχείων. Επιλέγοντας το email προς πρωτοκόλληση, ο χρήστης 

μεταφέρεται στην σελίδα εισαγωγής πρωτοκόλλου, όπου ανακτώνται τα στοιχεία του email 

και τα συνημμένα αρχεία του. Αφού πραγματοποιηθεί η πρωτοκόλληση, τα συνημμένα pdf 

αρχεία θα εμφανίζονται ως πρωτότυπα, ως ακριβή αντίγραφα, και αντίγραφα με στάμπα. 

 

2. Πολλαπλή χρέωση: 

Το νέο αυτό υποσύστημα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των διευθυντών των τμημάτων 

αλλά και των προϊστάμενων για γρήγορη χρέωση στους υφισταμένους.  

Αναλυτικότερα το υποσύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα από την λίστα εργασιών  

να γίνονται πολλαπλές χρεώσεις απλά τσεκάροντας το σύνολο των  εργασιών που θέλει να 

χρεώσει ο προϊστάμενος  σε κάποιο υφιστάμενο, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει μια μια την 

εργασία. 

Το υποσύστημα  θα πρέπει να παρουσιάζει στην λίστα εργασιών τα πεδία χρέωση και 

κοινοποίηση στο πάνω μέρος, και τσεκάροντας όλες τις εργασίες που χρεώνονται - 

κοινοποιούνται σε κάποιο υφιστάμενο και εν συνεχεία αποστέλλονται αυτόματα. 

 

3. Χαρακτηρισμός «επείγον» από το πρωτόκολλο κατά την διάρκεια της χρέωσης: 

Αναλυτικότερα το υποσύστημα έρχεται να καλύψει την ανάγκη χαρακτηρισμού μιας 

εργασίας ως «επείγον» ώστε όταν παρουσιάζεται στον χρεωθέντα να έχει την 

επισήμανση «επείγον» ώστε να την δει άμεσα ο προϊστάμενος και να κάνει τις 

κατάλληλες ενέργειες. 

Επίσης θα μπορεί να χαρακτηρίσει το πρωτόκολλο την εργασία και με άλλες ετικέτες οι 

οποίες θα αναλυθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Επίσης θα μπορεί αυτός που 

χρεώθηκε την εργασία να χαρακτηρίσει και αυτός την εργασία με κάποιες ετικέτες όπως 

«λάθος χρέωση» και άλλες ώστε να ενημερώνετε το πρωτόκολλο για την πορεία 

της εργασίας. 

Παράλληλα θα μπορεί το πρωτόκολλο να βλέπει την πορεία της εργασίας στους φορείς 

του  Δήμου  (χρεώσεις - κοινοποιήσεις)   ώστε να ενημερώνει τους πολίτες για την 

περάτωση η όχι του αιτήματος και φυσικά ποιος είναι ο τελευταίος που έχει χρεωθεί το 

αίτημα για εύκολη αναζήτηση. 

 

4. Υπογραφή με τη Σειρά Υπογραφόντων 
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Η λειτουργία αυτή θα  επιτρέπει τον καθορισμό της σειράς με την οποία θα υπογράφεται 

το κάθε σχέδιο μέσω του Συστήματος Εργασιών.  Αναλυτικότερα, στο κάθε σχέδιο, ο 

συντάξας θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την  σειρά των  υπογραφόντων.  οι 

υπογράφοντες θα φαίνονται στο πάνω μέρος του προς υλοποίηση σχεδίου  με σειρά 

προτεραιότητας την σειρά στην οποία εμφανίζονται. Ο κάθε υπογράφων  θα ενημερώνεται 

από το σύστημα  για την δυνατότητα ή μη της υπογραφής του σχεδίου, με βάση την σειρά 

που έχει επιλέξει ο συνταξας. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνεται για την 

υπογραφή η μη των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στο σχέδιο. 

 

5. Μοναδικός αριθμός  ανάκτησης έγγραφου από τρίτες υπηρεσίες  

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα  επαλήθευσης εξερχόμενων εγγράφων από το 

Πρωτόκολλο του Δήμου προς  τρίτες υπηρεσίες που θα το παραλάβουν από τον Δημότη 

είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε μορφή pdf.  

Αναλυτικότερα θα πρέπει  το κάθε εξερχόμενο έγγραφο να συνοδεύετε από μια timestamp 

αλλά και από έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (URL) , που περιλαμβάνει ένα μοναδικό string   

32 χαρακτήρων. Αν επιλεχθεί ο σύνδεσμος ή πληκτρολογηθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

περιήγησης ή στο Σύστημα Εργασιών μας, το αρχείο που παραπέμπει ο σύνδεσμος ανοίγει 

και/ή αποθηκεύεται αυτόματα στον Η/Υ του χρήστη. 

 

6. Ομαδικές Ετικέτες (Tags) 

Η λειτουργία αυτή  θα δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ετικετών για την 

κατηγοριοποίηση εργασιών, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ομάδα ατόμων 

(διεύθυνση, τμήμα, γραφείο κτλ.). Παράλληλα, επιλέγοντας μία υπάρχουσα ετικέτα, ο 

χρήστης θα έχει τη δυνατότητα εύρεσης όλων των εργασιών που φέρουν την ετικέτα 

αυτή, καθώς και των υπαλλήλων και τμημάτων που έχουν δυνατότητα χρήσης της. Η 

δημιουργία ομαδικών ετικετών επιτρέπεται από όλα τα άτομα της ομάδας, ενώ η 

επεξεργασία τους πραγματοποιείται μόνο από τον δημιουργό τους. 
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ΤΜΗΜΑ Θ -  Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 

 

Μετατροπή των εικονικών μηχανών που φιλοξενούν την διαδικτυακή πύλη 

(www.heraklion.gr), ιστοσελίδες του Δήμου, την εφαρμογή πρωτοκόλλου, το σύστημα 

διαχείρισης εγγράφων, τον mail server και γενικά όλων των web server του Δήμου, σε 

docker containers και αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων. 

 

Στην παρούσα κατάσταση, η λειτουργία των παραπάνω ηλεκτρονικών εφαρμογών 

βασίζεται σε εικονικές μηχανές που υπάρχουν στη υποδομή blade του Δήμου Ηρακλείου. 

Η βάση δεδομένων βασίζεται στο λογισμικό Postgresql 9.6 και έχει μέγεθος μεγαλύτερο 

από 500GB. 

 

Λόγω του όγκου των εφαρμογών και της μελλοντικής ανάγκης υλοποίησης συστήματος 

επέκτασης των πόρων (scaling), της ευκολίας αναβάθμισης των εικονικών μηχανών και 

της γενικότερης συνεχής ανάπτυξης των ιστοσελίδων, προκύπτει η ανάγκη αλλαγής της 

υπηρεσίας φιλοξενίας των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, λόγω του όγκου της 

βάσης δεδομένων με σημαντική αύξηση την περίοδο του COVID-19, αντιμετωπίζεται 

δυσκολία στη συνεχή διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας της. 

 

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να υλοποιηθούν τα εξής: 

α. Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers. To Docker είναι μια πλατφόρμα 

λογισμικού ανοιχτού κώδικα που παρέχει εικονικοποίηση σε επίπεδο λειτουργικού 

συστήματος. Κάθε container είναι απομονωμένο από το host λειτουργικό και από άλλα 

containers και λόγω της αξιοποίησης του πυρήνα του host λειτουργικού από όλα τα 

επιμέρους container, είναι ελαφρύτερο από χρήση διακριτών εικονικών μηχανών ανά 

υπηρεσία. Η υλοποίηση αφορά χρήση Dockerfile και docker-compose, για την ευκολότερη 

αναβάθμιση των container και την διατήρηση εκδόσεων, καθώς και για την εύκολη 

ενεργοποίηση επιπλέον containers ανά υπηρεσία. Η κάθε υπηρεσία θα έχει διακριτό 

απομονωμένο container. 

β. Αναβάθμιση βάσης δεδομένων σε Postgresql 13 και ενεργοποίηση archive log. Τα 

συγκεκριμένα αρχεία διατηρούν τις νέες εγγραφές και αλλαγές στις βάσεις δεδομένων, 

είναι μικρά σε μέγεθος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρήση αντιγράφων 

ασφαλείας και επαναφορά των βάσεων σε συγκεκριμένο χρόνο. 

O ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση για τη συντήρηση και παρακολούθηση της καλής 

λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστο δυο χρόνια. 

 

http://heraklion.gr/
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – συμβατικός χρόνος υλοποίησης  δίδεται στον παρακάτω 

πίνακα και αφορά τον ανώτερο χρόνο υλοποίησης ανά τμήμα.  Ως συμβατικός χρόνος 

υλοποίησης νοείται ο χρόνος που ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 

ολοκλήρωση της.  

ΤΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(μήνες) 

Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 
9 

Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
6 

Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 6 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 3 

Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 
3 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 
2 

Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 2 

Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 3 

Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 4 

 

 

 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

 

Γιώργος Καραγιαννάκης 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

 

Κώστας Μοχιανάκης 

H Διευθύντρια 

 

 

 

 

Δρόσου Ζαχαρένια 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

 

 

 

Σισαμάκης Γεώργιος 
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Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 ΤΙΤΛΟΣ CPV ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

Α 

Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και 

επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης 

Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

72420000-0 15-6117.020 24.193,55 

Β 

Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

72420000-0 15-6474.014 16.030,00 

Γ 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για 

τον ΤΑΠ 
72262000-9 70-6142.024 8.000,00 

Δ 
Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών 

Αιτημάτων 
72262000-9 70-6266.004 14.000,00 

Ε 

Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων 

Δημοτικών διαμερισμάτων και 

τηλεφωνικών αιτημάτων 

72262000-9 70-6142.024 6.000,00 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων 

κατοίκων κέντρου Ηρακλείου 
72262000-9 70-6266.004 8.200,00 

Ζ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης 

Πολεοδομίας 
72262000-9 70-6266.004 1.800,00 

Η 
Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής 

Διαχείρισης Εγγράφων 
72262000-9 70-6142.024 16.000,00 

Θ 
Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker 

containers 
72261000-2 70-6266.004 12.000,00 

 Σύνολο καθαρής αξίας        106.223,55 € 

 ΦΠΑ 24%     25.493,65 € 

 Γενικό σύνολο δαπάνης     131.717,20 € 

 

Έκδ.2 αναθ.0 ημ/νία έγκρ. 1/2/2019 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Λ.Ικάρου 66 

Τ.Κ: 71601 

Πληροφορίες: Γ.Καραγιαννάκης 

Τηλ.: 2813 409297 

e-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr 
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Ο Συντάκτης 

 

Γιώργος Καραγιαννάκης 

Ο Προϊστάμενος 

 

Κώστας Μοχιανάκης 

H Διευθύντρια 

 

Δρόσου Ζαχαρένια 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

Σισαμάκης Γεώργιος 
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Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 

έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 

υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 

σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 

επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 

υπό ανάθεση υπηρεσία.   

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 

των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) ίσο ή μεγαλύτερο από το 

100% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. του τμήματος ή των τμημάτων που υποβάλλουν 

προσφορά.  Σε κάθε περίπτωση το κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας πρέπει 

να πληρείται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης:  

1.  Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να αποδείξουν τις ανωτέρω ελάχιστες απαιτήσεις  

συμμετοχής, καταθέτοντας να τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης. Τα τελευταία πέντε (5)  

κλεισμένα έτη 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 τεκμηριώνοντας ανά περίπτωση τα κάτωθι:  

α) για το Τμήμα Α και το Β ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς  
τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα έργα που να σχετίζονται ή να  περιλαμβάνουν τα 
αντικείμενο του υπό ανάθεση τμήματος (όπως: Ιστοσελίδες τουριστικής προβολής Δήμων με 
σύστημα αποθετηρίου, Ιστοσελίδα Εκπαιδευτικού περιεχομένου). 
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β) για τα Τμήματα Γ έως και Θ , οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς 
τρία (3) ολοκληρωμένα έργα που να σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης 
ηλεκτρονικών αιτημάτων  ή  υπηρεσιών ηλεκτρονικών εφαρμογών λογισμικού/πληροφορικής.  

Τα σχετικά έργα (παροχές υπηρεσιών ή αγαθών) τεκμηρίωσης εμπειρίας, θα παρατεθούν στο ΕΕΕΣ 

προκαταρτικά και θα κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην 

παρ.2.2.9.2 του παρόντος από τον οικονομικό φορέα που θα κριθεί ως προσωρινός ανάδοχος. 

2. Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας για το Τμήμα Α & Β οφείλει να διαθέτει ομάδα έργου  για την 

επιτυχή υλοποίηση που να αποτελείται κατ’ελάχιστο από τα κάτωθι μέλη. Ειδικότερα, η ομάδα 

έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- Υπεύθυνο Έργου με πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ ή ισοδύναμο και πενταετή (5ετή) γενική επαγγελματική 

εμπειρία που να έχει υπάρξει υπεύθυνος έργου σε κατ' ελάχιστον τρία (3) αντίστοιχα έργα. 

- Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου με πτυχίο Πληροφορικής ή αντίστοιχο και 

τουλάχιστον τρία  (3) χρόνια εμπειρία σε έργα Πληροφορικής (ανάπτυξη web και Mobile 

Applications). 

- Δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου με εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην 

υποστήριξη web εφαρμογών, την διαχείριση και καταχώρηση περιεχομένου ιστοσελίδων. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δύναται να καλύπτεται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Αναλυτικά βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου θα συμπεριληφθούν στην τεχνική προσφορά 

του αναδόχου. Επιπλέον, τα στοιχεία της ομάδας έργου και τα προσόντα αυτών θα δηλωθούν 

προκαταρκτικά στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ. Εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως ανάδοχος θα 

υποβάλλει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του διαγωνισμού.  

Για τα υπόλοιπα Τμήματα Γ έως και Θ δεν απαιτείται να υποβληθεί σύνθεση ομάδας 

έργου/υλοποίησης με συγκεκριμένα προσόντα ή αριθμό μελών. Απαιτείται όμως, να οριστεί  η 

ομάδα που θα εργαστεί για το κάθε τμήμα που θα υποβληθεί προσφορά,  παραθέτοντας στην 

τεχνική προσφορά   αναλυτικά βιογραφικά τους. Επιπλέον, προκαταρκτικά  τα στοιχεία της ομάδας 

έργου και τα προσόντα αυτών θα δηλωθούν στο  ΕΕΕΣ. Εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως 

ανάδοχος θα υποβάλλει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 του 

διαγωνισμού. 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται και να κατέχουν τα ακόλουθα πρότυπα: 

 Για  όλα τα Τμήματα  ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει Ι50 9001:2015 ή ισοδύναμο ή 
από άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να σχετίζεται ή να περιλαμβάνει το  αντικείμενο του 
υπό ανάθεση τμήματος που υποβάλλεται προσφορά. (όπως: Δημιουργία και φιλοξενία 
διαδικτυακών τόπων/εφαρμογών, Ψηφιοποίηση - τεκμηρίωση πολιτιστικού / τουριστικού 
πληροφοριακού υλικού, Υπηρεσίες ανάπτυξης, πιλοτικής εφαρμογής, τεχνικής υποστήριξης, 
Προμήθεια και Σχεδιασμού Λογισμικών – Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων, Mobile 
Applications Δράσεις προβολής – Ενημέρωσης).  
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Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς 

Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον: 

1. Εταιρικό Προφίλ- Παρουσίαση Οικονομικού Φορέα με έμφαση στους διαθέσιμους πόρους στην 

γενική εμπειρία και στο αντικείμενο εργασιών  

2. Αναλυτική Παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης (όπως Φάσεις υλοποίησης, προτεινόμενη 

μεθοδολογία ανάπτυξης, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης)  

3. Ομάδα Έργου- Παράθεση της Ομάδας Έργου – αναλυτική παρουσίαση του προσωπικού που θα 

εργαστεί για την υλοποίηση του τμήματος που θα παρατεθεί και τα βιογραφικά των μελών 

(Εφόσον μέλη της ομάδας έργου αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες του οικονομικού φορέα- 

προσφέροντα  θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τους συνεργάτες στην οποία θα δηλώνεται 

ρητά ότι αυτοί πρόκειται να εργαστούν ως συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου και το  

μέρος των εργασιών που θα αναλάβουν στο πλαίσιο της συνεργασίας. Η σχετική υπεύθυνη 

δήλωση θα υποβληθεί τόσο εντός του περιεχομένου της τεχνικής προσφοράς όσο και εκ νέου 

ως δικαιολογητικό κατακύρωσης εφόσον ο οικονομικός φορέας κριθεί ως προσωρινός 

ανάδοχος. Για το Τμήμα Α& Β τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να πληρούν κατ’ελάχιστο τα 

προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο: «Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα»). 

 

Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από τεχνικο-οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:  

 

Για το Τμήμα Α, Β: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της σύμβασης 
10 

Κ2 
Κάλυψη των απαιτήσεων, υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού 

30 

Κ3 Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου 15 

Κ4 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση 

του έργου καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου  15 

Κ5 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της 

15 

Κ6 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

10 

Κ7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας 5 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                          100% 
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Για το Τμήμα Γ έως και το Θ : 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις 

απαιτήσεις της σύμβασης 
15% 

Κ2 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων 

εργαλείων υποστήριξης της 

55% 

Κ3 Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                          100% 

 

Επεξήγηση Κριτηρίων: Ανά κατηγορία και κριτήριο αξιολογούνται: 

Κριτήριο: «Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της 

σύμβασης» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

 Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος εφόσον περιγράψει το ελάχιστο αντικείμενο του έργου με τις ελάχιστες 
ζητούμενες υπηρεσίες, και λογισμικό που αποδεικνύουν την αντίληψη του έργου, 
βαθμολογείται με 100. Οποιαδήποτε επιπλέον πρόταση επί της αντίληψης του έργου που 
αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει γνώση της περιοχής ή/και της ιδιαιτερότητας του 
έργου βαθμολογείται μέχρι 150 βαθμούς. 

Κριτήριο: «Κάλυψη των απαιτήσεων, υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Κάλυψη των απαιτήσεων υπηρεσιών, εφαρμογών και λογισμικού. Ο υποψήφιος ανάδοχος 
βαθμολογείται με 100 για την πλήρη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Για οτιδήποτε προσφέρει ως υπερκάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα βαθμολογείται πάνω από το 100 και μέχρι το 150. 

Κριτήριο: «Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου»  

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα ομάδας έργου Αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα 
περιγράψει μία Μεθοδολογία διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου και μία μεθοδολογία 
διασφάλισης ποιότητας θα βαθμολογηθεί με 100. Εφόσον η  προτεινόμενη οργάνωση, διοίκηση- 
υλοποίησης του έργου υπερπληροί τα απαιτούμενα σε πληρότητα θα λάβει μεγαλύτερη από 100 
βαθμολογία και έως 150.  

Κριτήριο: «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση του έργου καθώς 

και υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 
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Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και εγγύησης μετά την ολοκλήρωση του έργου. Εφόσον ο 
υποψήφιος ανάδοχος καλύπτει τα ελάχιστα ζητούμενα για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
και της ελάχιστης προσφερόμενης εγγύησης, τότε βαθμολογείται με 100. Εφόσον προσφέρει 
επιπλέον υπηρεσίες μετά το πέρας το έργου και υπηρεσίες εγγύησης μεγαλύτερης διάρκειας 
από τις ελάχιστες ζητούμενες τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα βαθμολογείται πάνω από το 100 
και μέχρι το 150. 

Κριτήριο «Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της» 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος που θα περιγράψει κατά ελάχιστο μία μεθοδολογία υλοποίησης του έργου με 
ανάλυση όλων των επιμέρους τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου, 
θα βαθμολογείται με 100. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι 150 βαθμούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις. 

Κριτήριο: «Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές». 

 Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα προσφέρει τα ελάχιστα ζητούμενα παραδοτέα 
θα βαθμολογηθεί με 100. Το ελάχιστο ζητούμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων 
του έργου βαθμολογείται με 100. Σε περίπτωση που ενδιάμεσα παραδοτέα ή τα ζητούμενα 
παραδοτέα υλοποίησης  υλοποιηθούν νωρίτερα από το συμβατικό χρόνο που προσδιορίζεται 
στο παρόν, ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να βαθμολογηθεί με πάνω από 100 και μέχρι 150 
βαθμούς. 

Κριτήριο «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας». 

Εξετάζεται και αξιολογείται: 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας. Βαθμολογούνται οι προσφερόμενες 
υπηρεσίες εκπαίδευσης με βαθμολόγηση 100 των ελάχιστων απαιτήσεων. Για οτιδήποτε 
προσφέρει ως υπερκάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
βαθμολογείται πάνω από το 100 και μέχρι το 150. 

 

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει διακριτή προσφορά, σύμφωνα με τους όρους υποβολής 

προσφορών της αναλυτικής διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής για ένα ή περισσότερα του 

ενός ή το σύνολο των Τμημάτων της Σύμβασης. Κατακύρωση θα γίνει ανά τμήμα.  

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω σχετικό Πίνακα. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 
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- είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 

[απαράβατοι όροι], 

- αυξάνεται έως 150 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

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. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Βi = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Επιπλέον:  

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής 

- 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 = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i  

Λi τελική βαθμολογία της προσφοράς το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

Ο Συντάκτης 

 

 

Γιώργος Καραγιαννάκης 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

Κώστας Μοχιανάκης 

H Διευθύντρια 

 

 

Δρόσου Ζαχαρένια 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

 

Σισαμάκης Γεώργιος 
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Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο  

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας είναι η ΑΝΑΠΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τα τμήματα:  

 

 ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

ΤΜΗΜΑ Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 

ΤΜΗΜΑ Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 

ΤΜΗΜΑ Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 

ΤΜΗΜΑ Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 

ΤΜΗΜΑ Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 

 

 

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις, Αποφάσεις κ.λπ.: 

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

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

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

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

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

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

7. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 
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8. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 
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24. τη με αριθμ. πρωτ. 16536/28/12/2018 Εγκύκλιο του ΕΟΤ με θέμα τη διαδικασία αρμοδιότητας 
παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των 
Περιφερειών και των Δήμων , 

25. της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με αριθ. Πρωτ.: 1215/ 25/01/2019 με θέμα: 
«Τροποποίηση απόφασης έγκρισης της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού ετών 2019-2021», 

26. το με αριθμ. πρωτ. Ε378/20.10.2020 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης/ Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης/ Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της 
ΓΓΕΕ και Επικοινωνιακών Δράσεων, που αφορά στην Υποχρέωση Κατάρτισης Προγράμματος 
Επικοινωνιακής Προβολής έτους 2021, 

27. τη με αριθμ. πρωτ. 85250/03.09.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς, η οποία τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 
43279/09.06.2020 Απόφαση Δημάρχου, 

28. τη με αριθμ. πρωτ. 17810/26.02.2021 (σε Ορθή Επανάληψη)  Απόφαση Δημάρχου που αφορά 
στον ορισμό Αντιδημάρχων, 

29. τη με αριθμ. πρωτ. 86247/05.09.2019 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό 
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη, 

30. Το γεγονός ότι η  υπηρεσία εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του 
Δήμου για το 2021 που έχει εγκριθεί: Α) με τη με αριθμ. 91/2021 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με θέμα: “Έγκριση Επικοινωνιακού σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου 
Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2021.”, Β) με τη με αριθμ. 
πρωτ. Ε218/20-05-2021 Απόφαση (ΑΔΑ:6ΥΜ746ΜΓΨ7-ΗΘΑ) – Α.Π. εισερ.44846- 21/05/2021  
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/ Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων 
Ενημέρωσης/ Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΕΕ και Επικοινωνιακών Δράσεων, με θέμα: 
«Έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 
2021», Γ) με το με αριθμ. πρωτ. 2992/12.04.2021 (32000/12.04.2021 εισερχόμενο πρωτ. Δήμου) 
Έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού/ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού/ Γενική Διεύθυνση 
Διοίκησης, Οργάνωσης & Προβολής/ Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής/ Τμήμα Σχεδιασμού & 
Συντονισμού Τουριστικής Προβολής με θέμα: «Παροχή σύμφωνης γνώμης για το τουριστικό 
πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021», 

31. το υπ’ αριθμ.  21REQ008454454 2021-04-13 πρωτογενές αίτημα της πράξης με τίτλο: «Παροχή 
υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου 
Ηρακλείου»  που θα βαρύνει τον ομότιτλο 15-6117.020, με CPV: 72420000-0 «Υπηρεσίες 
Ανάπτυξης Διαδικτύου». 

32. την υπ’ αρ. 21REQ008477045 2021-04-16 με αρ. Α-931/13.04.2021 Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  με δέσμευση ποσού 30.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2021. 
Κ.Α 15-6117.020 

33. Την αρ, 307/2021 Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής  για «Έγκριση δράσης και εξειδίκευση 
πίστωσης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου 
Ηρακλείου», για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης 
μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) «Ηράκλειο…Η πόλη που 
Μαθαίνει». 

34. το υπ’ αριθμ.  21REQ008517029 2021-04-23 πρωτογενές αίτημα της πράξης με τίτλο: υπηρεσία 
δημιουργίας ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Ψηφιακός Εκπαιδευτικός Χάρτης Δήμου Ηρακλείου», 
για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο της συμμετοχής της πόλης μας στο 
Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων μάθησης της UNESCO (GNLC) «Ηράκλειο…Η πόλη που Μαθαίνει» 
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που θα βαρύνει τον ομότιτλο 15-6474.014, με CPV: 72420000-0 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης 
Διαδικτύου». 

35. την υπ’ αρ. 21REQ008552814 2021-04-29 με αρ. Α-1003/28.04.2021 Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  με δέσμευση ποσού 19.877,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για το έτος 2021, 

36. το υπ’ αριθμ.  21REQ008994625 2021-07-08  πρωτογενές αίτημα για τη Δημιουργία 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ που θα βαρύνει τον ομότιτλο 70-6142.024, με CPV: 
72420000-0 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτύου» 

37. το υπ’αριθμ. 21REQ009024957 2021-08-03 εγκεκριμένο αίτημα, Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης – Α.Α.Υ. Α-1397/30-7-2021  ποσού: 9.920,00€ προϋπολογισμού έτους 2021. (Κ.Α. 
70-6142.024) 

38. το υπ’αριθμ. 21REQ009206847 2021-09-15 πρωτογενές αίτημα για τις υπηρεσίες Δ- Θ του 
πίνακα που ακολουθεί  ποσού 71.920,00 Ευρώ (Κ.Α.: 70-6266.004 & 70-6142.024) 

39. την υπ’ αρ. Α-1533/2021 Κ.Α.: 70-6266.004, Α-1532/2021, Κ.Α. 70-6142.024, Α-1531/2021 
Κ.Α.:70-6266.004,Α-1530/2021 Κ.Α:70-6266.004, Α-1529/2021 Κ.Α. 70-6142.024, Α-1528/2021 
Κ.Α.: 70-6266.004, Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

40. Την υπ’ αρ.  …./………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
διακήρυξης του διαγωνισμού Επιτροπής σχετικά με την έγκριση διενέργειας, τρόπου 
διενέργειας, μελέτης διαγωνισμού και συγκρότηση των μελών της επιτροπής για τη διεξαγωγή 
του ως άνω διαγωνισμού, 

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

 

Άρθρο 3ο   

Ανάθεση Υπηρεσίας 

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό του άρθρου 
27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
μελέτης.  

 

Άρθρο 4ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Μετά την απόφαση ανάθεσης της υπηρεσίας, ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο 
Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (15) δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.  

 

Άρθρο 5ο 

Σύμβαση 

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι: η παρούσα πρόσκληση, η συγγραφή 
υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η προσφορά του 
αναδόχου.  
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Άρθρο 6ο  

Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

(μήνες) 

Α 
Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και επικαιροποίησης 

Διαδικτυακής Πύλης Τουρισμού Δήμου Ηρακλείου 
9 

Β 
Δημιουργία Ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
6 

Γ Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον ΤΑΠ 6 

Δ Στατιστικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Αιτημάτων 3 

Ε 
Εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων Δημοτικών διαμερισμάτων 

και τηλεφωνικών αιτημάτων 
3 

ΣΤ 
Αναβάθμιση Εφαρμογής parking μονίμων κατοίκων κέντρου 

Ηρακλείου 
2 

Ζ Αναβάθμιση Εφαρμογής Χρήσεων Γης Πολεοδομίας 2 

Η Δημιουργία νέων modules Εφαρμογής Διαχείρισης Εγγράφων 3 

Θ Μετατροπή εικονικών μηχανών σε docker containers 4 

 

Άρθρο 7ο  

Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας  

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
καθήλην αρμόδια Υπηρεσία, υπηρεσία που συνέταξε τη σχετική μελέτη το τμήμα τεχνολογιών 
πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου,  τα  οποία  και θα εισηγούνται κατά περίπτωση στο 
Αποφαινόμενο Όργανο του Δήμου Ηρακλείου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση 
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 8ο  
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Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, όπως αυτά ορίζονται στον πίνακα  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας τεχνικής έκθεσης, αφού έχει προηγηθεί βεβαίωση από την καθήλην 
αρμόδια ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελέσθηκαν. 

8.1 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

8.2 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

8.3 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στο άρθρο 220.  

8.4 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεστεί αυτοδίκαια.  

8.5 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 9ο Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού 
αντικειμένου και των επιμέρους παραδοτέων, στο 100% της αξίας των παραδοτέων. Η πληρωμή του 
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συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016: 

A) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 
219 του Ν. 4412/2016. 

B) Παραστατικό Πληρωμής (π.χ. Τιμολόγιο). 

Γ)    Πιστοποιητικά Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β').)  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 10ο 

Ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 25 του 
Ν.4605/2019 

1. Αν ο ανάδοχος  παραδώσει  – εκτελέσει  την υπηρεσία  με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας της σύμβασης.  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-219-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82/
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και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 
έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών 
αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

Άρθρο 11ο  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 12ο  

Ρήτρα Εχεμύθειας 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού GDPR 2016/679, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
θα πρέπει:  

1) Η παροχή υπηρεσιών από μέρους της Εταιρείας να γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, στα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου  επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, 

κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την  αναθέτουσα αρχή. 

2)    Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 
και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

3)    Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται 
απόρρητα και ως τοιαύτη τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 

4)    Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή 
δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς 
της ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή 
δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της 
δραστηριότητάς του.  

5)    Τα  παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

Γιώργος Καραγιαννάκης 

Ο Προϊστάμενος 

 

 

 

Κώστας Μοχιανάκης 

H Διευθύντρια 

 

 

 

Δρόσου Ζαχαρένια 

Ο Αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος 

 

 

Σισαμάκης Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων  

Ο Δήμος Ηρακλείου, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με βάση τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και την Εθνική 
Νομοθεσία, Ν.4624/2019. 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ηρακλείου) και κατ΄ εφαρμογή του GDPR, ενημερώνει υπό την ιδιότητά 
της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων 
ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό 
του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:  

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων 
ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, 
η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα 
δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και 
για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, 
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της 
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα 
δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@heraklion.gr & 
2813409192.  

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενημερωθείτε 
αναλυτικότερα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΕΕΕΣ) 

 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική 
κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη 
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/procedure.Το ΕΣΗΔΗΣ παρέχει την διαδικτυακή υπηρεσία 
(PromitheusESPDint) για αγοραστές, υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που 
επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί 
επιγραμμικά (online), να αποθηκευθεί ηλεκτρονικά ή/και να τυπωθεί και να αποσταλεί στον 
αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά. 
 

Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6325] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τ.Κ. 71202 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ/ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΣ 
- Τηλέφωνο: 2813409185-186-189-403-468-428-468 
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom@heraklion.gr. 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): https://www.heraklion.gr 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Αντικείμενο της σύμβασης (διακήρυξης) είναι η διαδικασία διαγωνισμού για την 
“ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ”. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV: 72262000-9 / 72420000-0 / 722621000-2. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: 106.223,55 € καθαρό ποσό,  25.493,65 ο ΦΠΑ 24% και € 
131.717,20 € το σύνολο με ΦΠΑ 24%.  

 

 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/procedure
mailto:prom@heraklion.gr
https://www.heraklion.gr/citizen/contacts/thlefwna-yphresiwn.html
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