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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΡΑΣΙΩΝ 
 

Θράκλειο, 16/12/2021 

 

Aρ. Ρρωτ.:  125757 

 

ΡΟΚΗΥΞΗ (ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Ο Διμοσ Ηρακλείου  

προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, άνω των ορίων, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν 
Υπθρεςία: «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» 

1. Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Τ.Α. 

Αγίου Τίτου 1 (ζδρα) , Τ.Κ. 71202  

Τθλ: 2813 409185-186-189-403-428-468 

E-mail: prom@heraklion.gr  

Λςτοςελίδα: www.heraklion.gr  

Κωδικόσ NUTS: EL 431 

2. Ρροχπολογιςμόσ (Ρ/Υ):  Συνολικόσ Ρ/Υ με ΦΡΑ: 194.680,00€ 

3. Ρθγι χρθματοδότθςθσ: Από πόρουσ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ 2014-2020, ΕΣΡΑ. 

4. Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μζςω 
τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.heraklion.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά  τεφχθ τθσ 
παροφςασ. (Αρχικι► Επικαιρότθτα► Διακθρφξεισ – Δθμοπραςίεσ) 

Επίςθσ θ προκιρυξθ κακϊσ και το ςφνολο των τευχϊν δθμοπράτθςθσ   διατίκενται  και ςε ζντυπθ μορφι από 
το Γραφείο Ρρομθκειϊν του ∆ιµου Θρακλείου  ςτθ διεφκυνςθ Νικολάου Ρλαςτιρα 49 (Ρολιτιςτικό Κζντρο 
Θρακλείου) , Θράκλειο Κριτθσ , Τ.Κ. 71201,  τθλ.2813 409185-186-189-403-428-468, όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ και οι οικονομικοί φορείσ/ενδιαφερόμενοι μποροφν  να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με 
δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.  

5. Κωδικόσ CPV: CPV: 72262000-9 & 92500000-6. 6. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςθσ τθσ 
προμικειασ/εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ:  EL431 

7. Ρεριγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ είναι: Θ υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ 
Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» αποτελεί το υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, 
προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί, με κωδ. ΟΡΣ 5050840 , ςτο Ε.Ρ «Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. 
πρωτ. 3686/2019 πρόςκλθςθσ: Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον 
τομζα του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΤΡΑ-44/ΟΡΣ 3862. Θ χρθματοδότθςθ 
κα γίνει από το  Ε.Ρ. Κριτθσ 2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο Ρ.Δ.Ε τθσ ενταγμζνθσ με τθν 
υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ-ΤΦΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με ενάρικμο Ρ.Δ.Ε.: 
Κ.Α.2020EΡ00210049. 

9. Χρόνοσ παράδοςθσ υπθρεςίασ:  Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν Θμερομθνία Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ και 
ανάρτθςθσ τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

10. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: Ππωσ περιγράφεται ςτο Τεφχοσ του Διαγωνιςμοφ Αναλυτικι Διακιρυξθ και 
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Ραραρτιματα. 11. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του Ρροχπολογιςμοφ 
χωρίσ ΦΡΑ, δθλ. 3.140,00  Ευρϊ (157.000X0,02). 

11.Κριτιριο ανάκεςθσ:  Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, υποψιφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν 
προςφορά για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 
τελικι βακμολογία θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 
προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με τον μακθματικό τφπο που 

προςδιορίηεται ςτο τεφχοσ του διαγωνιςμοφ (Αναλυτικι Διακιρυξθσ και Ραραρτιματα αυτισ) . Αναλυτικι 

περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ 
αναλυτικισ διακιρυξθσ.  

 12. Ραραλαβι προςφορϊν:  Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (μζςω ΕΣΘΔΘΣ) είναι θ    
03

θ
/02/2022   θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 15:00 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ και το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν 09

θ
 /02 /2022 

θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11:00 π.μ. 13.Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ 
καταλθκτικισ  θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.  14. Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: 
Ελλθνικι 15. Στάδια Διενζργειασ: Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  
αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: Α) Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-
Τεχνικι Ρροςφορά τθν προαναφερκείςα μζρα και ϊρα ανοίγματοσ προςφορϊν και Β) Θλεκτρονικι 
Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ 
ανακζτουςα αρχι.  

16. Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ιςχφουν οι  διατάξεισ του Βιβλίου ΛV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αρικ. 39 Ρροεδρικό 
Διάταγμα (Ρ.Δ)  (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεφχοσ Α) περί «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν(ΑΕΡΡ)»  

17. Δθμοςιεφςεισ: Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), καταχωρικθκε ςτο 
διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.heraklion.gr   ςτθν διαδρομι 
: Ρροκθρφξεισ  και καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, ςτισ 24/12/2021  όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 146337 
Ρροκιρυξθ ςτάλκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα Ε.Ε.E.Ε προσ δθμοςίευςθ με αρικμό αναφοράσ 2021-175410  
ςτισ 16/12/2021 Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ  2021/S 247-653660. Θ προκιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), 
καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
: www.herakion.gr  ςτθ διαδρομι: Αρχικι► Επικαιρότθτα► Διακθρφξεισ – Δθμοπραςίεσ ) ςτισ 24/12/2021 
και αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ) . 

 Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται επακριβϊσ ςτο πλιρεσ τεφχοσ τθσ 
διακιρυξθσ και ειδικότερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεφχοσ Α'): 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) και το άρκρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεφχοσ Α'): «Άςκθςθ υπαίκριων 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ/ 
Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)». 18.Ρλθροφορίεσ: Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν-Δθμοπραςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν.  

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ      Ημερομθνία: 16/12/2021 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ       Αρικμ.Ρρωτ. 125757 
ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΡΑΣΙΩΝ                                      Αρ.ΕΣΗΔΗΣ: 146337 
Ρλθρ. Χριςτόφοροσ Ραπάσ 
Αρμ.Τμθμ/τοσ: Βαςίλθσ Τηανιδάκθσ 
Ταχ.Δ/νςθ: Ν. Ρλαςτιρα 49, Τ.Κ. 71201 
Τθλ. 2813409185-468 
       

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τθν 
Υπθρεςία: 

«Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου 
Ηρακλείου» 

Ρροχπολογιςμόσ: €157.000,00€ και πλζον Φ.Ρ.Α. (24%)   37.680,00 €, 
Σφνολο: 194.680,00€ 

CPV: 72262000-9 & 92500000-6 

 
Θμερομθνία Διενζργειασ Διαγ/μου Τετάρτθ, 09/02/2022 και ϊρα 11:00 π.μ. 

Καταλθκτικι Θμερ. Υποβολ. Ρροςφορϊν Ρζμπτθ, 03/02/2022 και ϊρα 15:00 

Κριτιριο Ανάκεςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, βλ. 2.3.1 

Διακ/ξθσ 
 

 

Η υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Σουριςτικοφ και Πολιτιςμικοφ Περιεχομζνου Διμου Ηρακλείου» αποτελεί το 
υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί, με κωδ. ΟΠ 5050840 , ςτο Ε.Π 
«Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. πρωτ. 3686/2019 πρόςκλθςθσ: Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 
2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΣΠΑ-44/ΟΠ 
3862. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από το  Ε.Π. Κριτθσ 2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο Π.Δ.Ε τθσ 
ενταγμζνθσ με τθν υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με ενάρικμο Π.Δ.Ε.: 
Κ.Α.2020EΠ00210049. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 997579296 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ  1007.Ε87101.0001 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αγίου Τίτου 1 

Ρόλθ Θράκλειο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 71202 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL 431 

Τθλζφωνο (+30) 2813409185, 468 

Φαξ (+30) 2810229207 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) prom@heraklion.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Τηανιδάκθσ Βαςίλειοσ, Χριςτόφοροσ Ραπάσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.heraklion.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Θρακλείου και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και 
ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ (ΟΤΑ Αϋ). 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςε τοπικό 
επίπεδο 
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το Ελλθνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ 
ΕΣΘΔΘΣ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο 
διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr . 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL)  https://www.heraklion.gr/press/auction 

  

mailto:prom@heraklion.gr
file://okeanos/ami/_PROSFORES/__RIS3_ContentRepository_Heraklion/FINAL/ΠΡΟΣ%20ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ/www.promitheus.gov.gr
https://www.heraklion.gr/press/auction
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία άνω των ορίων  κατά τα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ υπθρεςία: «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου 
Ηρακλείου» αποτελεί το υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, προκειμζνου να 
χρθματοδοτθκεί, με κωδ. ΟΡΣ 5050840 , ςτο Ε.Ρ «Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. πρωτ. 
3686/2019 πρόςκλθςθσ: Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον 
τομζα του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΤΡΑ-44/ΟΡΣ 3862. Θ 
χρθματοδότθςθ κα γίνει από το  Ε.Ρ. Κριτθσ 2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο 
Ρ.Δ.Ε τθσ ενταγμζνθσ με τθν υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με 
ενάρικμο Ρ.Δ.Ε.: Κ.Α.2020EΡ00210049. Θ πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 

Θ πίςτωςθ για τθν υπθρεςία: «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου 
Διμου Ηρακλείου» προβλζπεται ςτο Κ.Α.Ε 61-6142.006  Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2021 και ζχει 
διατεκεί ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. Α- 1909/2021 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 12137/06-12-2021 (ΑΔΑΜ 
21REQ009688067 ΑΔΑ 6ΝΣΞΩ0Ο-5Ω0) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 
για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α Α-1909/2021 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο 
δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα Διμο Θρακλείου Κριτθσ.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

1.3.1 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι o  ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθσ μίασ πλατφόρμασ ανοιχτϊν 
δεδομζνων (open Data) για τθν αποκικευςθ, διαχείριςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου από 
ζργα τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου Θρακλείου. Σιμερα, αρκετοί δθμόςιοι 
φορείσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που παράγουν ι ςυλλζγουν άλλοι φορείσ του δθμοςίου. 
Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατθρθκεί και ςτο πλαίςιο του ίδιου φορζα και ειδικότερα ςε 
Μεγάλουσ Διμουσ όπου πολλζσ υπθρεςίεσ παράγουν δεδομζνα είτε μζςω τθσ λειτουργίασ τουσ είτε 
μζςω ςυμμετοχισ του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. Τζλοσ, λόγω αυτισ τθσ τεράςτιασ 
διαςποράσ και αςυνδετότθτασ του περιεχομζνου, αυτό δε φτάνει με αποδοτικό τρόπο ςτουσ 
πολίτεσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου δεν είναι μία «απλι βάςθ ανοικτϊν δεδομζνων» αλλά θ δθμιουργία, 
κάτω από ζνα εφρωςτο πλαίςιο κατάλλθλθσ αδειοδότθςθσ, μιασ ςφνκετθσ και ενιαίασ υπθρεςίασ 
για τθ ευρεία διάχυςθ του πλοφςιου τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου υψθλισ 
ανάλυςθσ που διακζτει ο Διμοσ Θρακλείου, θ οποία δεν είναι ςιμερα διακζςιμθ ι εφκολα 
προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ, τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ και τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ. 

Σε επίπεδο υποςυςτθμάτων θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 
περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 
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 Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

 Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων  

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 
φορείσ και επιχειριςεισ  

 Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο  

 Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ 
διαλειτουργικότθτασ  

 Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

 Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν  

Τζλοσ, τα παραπάνω υποςυςτιματα κα διαλειτουργοφν με μία νζα εφαρμογι για ζξυπνεσ φορθτζσ 
ςυςκευζσ που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ, με ςκοπό τθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν και 
επιςκεπτϊν του Διμου, κακϊσ και φορζων που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ. 

Σε επίπεδο δια-λειτουργικότθτασ θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 
•  Ανοικτά πρότυπα και τα κατάλλθλα ΑΛ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ με 

υπάρχουςεσ και νζεσ υποδομζσ του Διμου αλλά και τρίτων 
•  Υποςφςτθμα διαπίςτευςθσ διαλειτουργικϊν με τθν πλατφόρμα υπθρεςιϊν και διαβακμιςμζνθ 

πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 

•  Δυνατότθτα άμεςθσ διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν απευκείασ με το αποκετιριο για τθν άντλθςθ ςε 
πραγματικό χρόνο περιεχομζνου. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : CPV  72262000-9 κφριου και ςυμπλθρωματικοφ 92500000-6 . 

1.3.2 Θ παροφςα ςφμβαςθ αποτελεί το υποζργο 1 τθσ πράξθσ:  «Ψθφιακό Αποκετιριο 
Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου» υποδιαιρείται ςτα κάτωκι 
παραδοτζα : 

Φάςθ Υλοποίθςθσ Ραραδοτζο/Ρακζτο Εργαςίασ CPV 

ΦΑΣΗ Α. Συλλογι και ανάλυςθ απαιτιςεων 92500000-6 

ΦΑΣΗ Β. Υλοποίθςθσ Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ 
διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ 
περιεχομζνου 

72262000-9 

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 
εξουςιοδότθςθσ φορζων 

72262000-9 

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και 
πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 
για τελικοφσ χριςτεσ, φορείσ και 
επιχειριςεισ 

72262000-9 
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Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ 
αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

72262000-9 

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - 
εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

72262000-9 

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων 
δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

72262000-9 

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ 
εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

72262000-9 

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου 
για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

72262000-9 

ΦΑΣΗ Γ. Ριλοτικι λειτουργία και 
εκπαίδευςθ 

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 

92500000-6 

Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και 
εκπαιδευτικό υλικό 

92500000-6 

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ 92500000-6 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παραδοτζων τθσ υπθρεςίασ.  Ο μζγιςτοσ αρικμόσ 
ΤΜΘΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε ζνα  (1) ανάδοχο.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 157.000,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 37.680,00.  Συνολικισ αξίασ 194.680,00. 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε  δϊδεκα (12)  μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ . 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, υποψιφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν προςφορά 
για το ςφνολο τθσ παραπάνω υπθρεςίασ, κακϊσ θ υπθρεςία υλοποιείται ςε αλλθλζνδετα και 
χρονικά αλλθλεξαρτϊμενα ςτάδια. Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον 
ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τελικι βακμολογία θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ 
βακμολόγθςθσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφερόντων και των αντίςτοιχων οικονομικϊν 
προςφορϊν ςφμφωνα με τον μακθματικό τφπο που προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα «2.3. Κριτιρια 
Αξιολόγθςθσ»  του παρόντοσ τεφχουσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ 
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Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του 
άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, 
ολοκλθρωμζνο νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχηµατιςµοί και εναρµόνιςη του νοµοθετικοφ 
πλαιςίου µε τισ διατάξεισ τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υµβουλίου τησ 16ησ Απριλίου 2014 για την ζκδοςη ηλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο 
δηµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςησ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τησ 
Α.Ε.Π.Π.» 

- τησ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςησ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξησ με θζμα : 
“Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» 

- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Σιμολόγηςη ςτο 
πλαίςιο των Δημόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικοφ Μορφότυπου 
ηλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δημοςίων υμβάςεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ 
Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτην Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρθρων 
85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 
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2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ 
διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβζρνηςη (Ενςωμάτωςη ςτην Ελληνική Νομοθεςία 
τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ 
(Ενςωμάτωςη ςτο Ελληνικό Δίκαιο τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κϊδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και 
ιδίωσ των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα»,  

- του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ 
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που 
παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, μζτρα 
εφαρμογήσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τησ 27ησ Απριλίου 2016 για την προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα και ενςωμάτωςη ςτην εθνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 27ησ Απριλίου 2016 και άλλεσ 
διατάξεισ», 

- Τθν με αρ. πρωτ.3686/2019 Ρρόςκλθςθ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ 3686/2019 (ΑΔΑ: 
6Ξ77ΛΚ-ΑΥΔ), κωδ. ΕΤΡΑ-44, και  ΟΡΣ 3862, πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων, του ΕΡ 
«ΚΘΤΘ» 2014-2020 με τίτλο «Δράςθ 2.c.1: Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ  
πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων τθσ RIS3Crete)» και τθν τροποποίθςθ αυτισ (α/α ΟΡΣ ΕΣΡΑ 
3862/19-12-2019, ΑΔΑ: Ω9Ξ7ΛΚ-1Δ3). 

- Τθν με αρ. Α-1909/2021 Α.Ρ. 12137/06-12-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009688067 & ΑΔΑ 6ΝΣΞΩ0Ο-
5Ω0) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ περί του ότι δεςμεφεται δαπάνθ και διατίκεται πίςτωςθ 
κα πραγματοποιθκοφν κατά το οικονομικό ζτοσ 2021 ςε βάροσ των εγγεγραμμζνων κωδικϊν 
του προχπολογιςμοφ του ζτουσ και το ςχετικό Ρρωτογενζσ με αρ.πρωτ. 119420/2-12-2021 
Αίτθμα: 21REQ009659811. 

- Τθν υπ.αρ. 1256/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ2ΛΩ0Ο-Ξ0Η) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου 
Θρακλείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ, τθσ μελζτθσ, κατάρτιςθ των όρων και οριςμοφ επιτροπισ 
διενζργειασ διαγωνιςμϊν και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφσ του Διμου Θρακλείου. 

- Το τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Ρροχπολογιςμό Ζργου που ςυντάχκθκε από τθν Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Ρλθροφορικισ του Διμου Θρακλείου 

- Τθν υπ’ αρικμ.  υπ’αρικμ.4194/2020  (ΑΔΑ: 6ΑΞΘ7ΛΚ-ΕΛ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με 
τίτλο: «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου» ΟΡΣ 5050840 
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- To με αρ.πρωτ. 50914/15.07.2021 υπογεγραμμζνο Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με τθν αρμόδια 
υπθρεςία τθσ Εφορίασ Αρχαιοτιτων Ελλάδοσ. 

- Το με αρ ΚΘΜΔΘΣ: 21DIAB000018257 τεφχοσ διαβοφλευςθσ  όπου κατά τθ διαδικαςία δεν 
προζκυψαν παρατθριςεισ.    

- Τθν με αρικμ. πρωτ. 95977/15.09.2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων 
για τθν ζνταξθ του ζργου με Κ.Α. 2020ΕΡ00210049 και τίτλο «ΨΘΦΛΑΚΟ ΑΡΟΚΕΤΘΛΟ 
ΤΟΥΛΣΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΜΛΚΟΥ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ» ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «ΚΘΤΘ 2014-2020» τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ με Κωδικό ΟΡΣ 5050840 και 
προχπολογιςμό 199.640,00 € (ΑΔΑ: ΨΔΡ246ΜΤΛ-ΒΟΟ). 

- Το με Α.Ρ. 5341/16-4-2018 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Ρολιτικισ 
«Ρροτεραιότθτεσ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ Στρατθγικισ ςτο πλαίςιο των Ρεριφερειακϊν 
Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ 2014-2020» 

- Το με αρ.πρωτ. 1837/31-01-2020 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν με κζμα: Σχετικά με τθν προζγκριςθ Τεχνικοφ Δελτίου 
Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ του Διμου Θρακλείου με τίτλο «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και 
Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΕΤΡΑ-44 του ΡΕΡ 
Κριτθσ. 

- Το με αρ.πρωτ. 1841/31-01-2020 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Απλοφςτευςθσ Διαδικαςιϊν με κζμα:  Ρροζγκριςθ Τεχνικοφ Δελτίου Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ 
του Διμου Θρακλείου με τίτλο «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ 
Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου». 

- Τθ με αρ. 87/2021 (ΩΤΨΟΩ0Ο-ΨΚΣ)  Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Θρακλείου με 
κζμα τον οριςμό υπολόγου διαχειριςτι ζργων ΕΣΡΑ.  

- Το με αρικμ. πρωτ. 1468/31.03.2021 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ για τον οριςμό υπολόγου-διαχειριςτι ζργου κακϊσ και τον οριςμό 
υπευκφνου λογαριαςμοφ ςτο ζργο με Κ.Α. 2020ΕΡ00210049. 

- Το με αρ. πρωτ.  80783/05-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΥΩ27ΛΚ-ΨΩΔ) ζγγραφο τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ με 
κζμα τον: Οριςμό υπολόγου διαχειριςτι ζργου τθσ ΣΑΕΡ0021 που χρθματοδοτείται από το 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» με Κ.Α. 2020ΕΡ00210049 (κωδ.ΟΡΣ 5050840)   

- Το με αρικμ. πρωτ. 1799/21.04.2021 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ. 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ για το ζργο με Κ.Α. 
2020ΕΡ00210049. 

- Τθν  με αρικμ. πρωτ.5309/2021 κετικι γνϊμθ τθσ ΕΥΔ ΕΡ Ρεριφζρειασ Κριτθσ για τθν ζγκριςθ 
του Σχεδίου Διακιρυξθσ για το Υποζργο «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςτικοφ 
Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» Α/Α 1 τθσ Ρράξθσ «Ψθφιακό Αποκετιριο 
Τουριςτικοφ και Ρολιτιςτικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» με  κωδ. ΟΡΣ 5050840 

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

Θ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν  μζςω ΕΣΘΔΘΣ, ανζρχεται    κατ’ ελάχιςτον 
ςε  35 μζρεσ από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ε.Ε. και είναι θ Ρζμπτθ, 
03/02/2022 και ϊρα 15:00.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.) ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ  , θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  ,  τθν  θμζρα Τετάρτθ 09/02/2022 και ϊρα: 11.00 π.μ.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Θ με αρ δθμοςίευςθσ 2021/S 247-653660 Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με 
θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/12/2021 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
146337 και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 
του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.heraklion.gr ςτθ διαδρομι: www.heraklion.gr ► O Διμοσ  ► Διακθρφξεισ- 
Δθμοπραςίεσ, ςτισ 24/12/2021 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ . 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2021/S 247-653660 (Α.Ρ. 125757/2021 Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ) Ρροκιρυξθ τθσ 
Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ 21PROC009831189)  όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  με αρικμό αναφοράσ 2021-175410 (εςτάλθ για δθμοςίευςθ ςτισ 

16/12/2021)  και δθμοςιεφκθκε τθν 21/12/2021 . 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ 
οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Θρακλείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.heraklion.gr/press/auction. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν ακόμα, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτα γραφεία 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν 
αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που 
διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 
πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

http://www.heraklion.gr/press/auction
http://www.promitheus.gov.gr/
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ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων 
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 
φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 
ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα 
είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

2.1.4 Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα 
ςχετικά με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 

ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.   Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. . 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται 
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων 
ςτοιχείων των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν Αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να 
απαιτείται επικφρωςι τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε 
επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω 
διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ 
τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν ανακζτουςα αρχι 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ 
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τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ 
και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά 
ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων 
ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό 
τθσ, κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και 
τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για 
το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 
λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
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εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ 
οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να 
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, 
εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
ποςοφ τριϊν χιλιάδων εκατό ςαράντα ευρϊ 3.140.00 ευρϊ  (157.000€ X 0.02).  Οι πρωτότυπεσ 
εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, ςε 
κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ».  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτον μετά από τθν  
06/03/2023 άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
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οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά 
τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 
από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ 
προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 
103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, 
αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ 
παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι 
ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 
4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 
2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ 
κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ 
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ 
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Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν 
τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία 
ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία 
ανκρϊπων). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ 
του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Λ.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  
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2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο 
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 
ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ 
του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι 
των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν 
είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 
4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί 
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν 
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν 
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κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν 
ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, 
παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για 
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα 
γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ 
ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε 
επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι 
παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται 
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από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι 
ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ  ι να τουσ καλζςει να 
προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου 
επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 
υπό ανάκεςθ υπθρεςία.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ζνα από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ πρζπει να πλθροί τισ 
παραπάνω προχποκζςεισ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  
Να ζχει μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων  κλειςμζνων διαχειριςτικϊν 
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χριςεων  ζτουσ  2018, 2019, 2020  μεγαλφτερο από το 50% του προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) του 
υπό ανάκεςθ Ζργου ιτοι ςε Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ: 157.000,00  ο παραπάνω μζςοσ γενικόσ κφκλοσ 
εργαςιϊν που απαιτείται  αντιςτοιχεί ςτο ποςό των 78.500,00€. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, 
τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από το 50% του προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) του Ζργου, ιτοι ςε Ρ/Υ  157.000 ο 
μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν αντιςτοιχεί ςτο ποςό των 78.500,00 €.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται:   

α) Κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων κλειςμζνων ετϊν (2016,2017,2018,2019,2020)  να 
ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ζργα ανάπτυξθσ δικτυακοφ τόπου ι/και  ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.  Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει προκαταρκτικά, 
ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι του εμπειρία υλοποίθςθσ ζργων ςτο προβλεπόμενο πεδίο του ΕΕΕΣ, 
ενϊ εφόςον κρικεί ωσ προςωρινά ανάδοχοσ κα κατακζςει τα ζγγγραφα τεκμθρίωςθσ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2 Β4.   

β)  Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ 
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν 
προςόντων και εμπειρίασ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν προςφορά του 
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, κακϊσ και το αντικείμενο, τον ρόλο και τον χρόνο απαςχόλθςθσ όλων των 
μελϊν τθσ ομάδασ ςτο ζργο. Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊςει ςτο ΕΕΕΣ τα 
μζλθ – οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργα  αλλά  επιπλζον να ςυμπεριλάβει και ςτθν προςφορά του (« 
Φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά») τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου με 
προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των  μελϊν τθσ, κακϊσ και τον τρόπο λειτουργίασ και 
ςυνεργαςίασ των μελϊν αυτϊν.  

Συγκεκριμζνα, θ διάρκρωςθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον:  

 τον Υπεφκυνο Ζργου (Project Manager), 

 τθν ομάδα υλοποίθςθσ, τθσ οποίασ κα θγείται ο Υπεφκυνοσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ.  

Ειδικότερα το δυναμικό που αναφζρεται παραπάνω – δθλ. τα μζλθ τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ και 
Υπευκφνου Ζργου) κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχει τα κάτωκι προςόντα:  

 Να διατεκεί ςε ρόλο Υπευκφνου του Ζργου (Project Manager) ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ, 
κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, με αντίςτοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ και κατ' ελάχιςτον 5ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα που 
περιλαμβάνουν ςχεδίαςθ διαδικτυακϊν τόπων ι/και ψθφιακϊν εφαρμογϊν» 

 Να διατεκεί ςε ρόλο Υπευκφνου τθσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ του Ζργου ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ, , 
κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, με αντίςτοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ και κατ' ελάχιςτον 5ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα που 
περιλαμβάνουν ανάπτυξθ ιςτοτόπων ι/και ψθφιακϊν εφαρμογϊν.  
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 Να διατεκοφν ωσ μζλθ τθσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ δφο τουλάχιςτον ςτελζχθ ι υπαλλιλουσ,, 
κάτοχοi πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, και κατ' ελάχιςτον 2ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα 
που περιλαμβάνουν τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ζργων πλθροφορικισ. 

 Να διατεκεί ςτο ρόλο τθσ γραφιςτικισ ςχεδίαςθσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν και επιμζλειασ 
του διακζςιμου ψθφιακοφ περιεχομζνου, κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν ςε ςυναφι περιοχι, 
πτυχίου κατά προτίμθςθ ΑΕΛ, ΑΤΕΛ ι ιςότιμου τίτλου και ελλείψει αυτοφ ΛΕΚ. Επιπλζον, κα 
πρζπει να διακζτει 5ετι εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν και υλικοφ.  

γ) Να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
(ΕΕ/2016/679)  και να διαςφαλίηει τθν ςυναίνεςθ των όρων του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων.  Για τθ ςυμμόρφωςθ με αυτι τθν απαίτθςθ κα πρζπει να κατατεκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από το Νόμιμο Εκπρόςωπο ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικισ  Ρροςφοράσ» 

Η τεκμθρίωςθ των παραπάνω κριτθρίων που εμπεριζχονται ςτο 2.2.6β και 2.2.6γ  εμπεριζχεται 
αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α και κα κατατεκεί ωσ περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ του 
οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ ενϊςεωσ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά οι παραπάνω ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ μπορεί να καλφπτονται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.      

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ  

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 ι άλλο 
ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Το πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο 
τθσ διακιρυξθσ, ιτοι τθν παροχι υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ, καταχϊριςθσ δεδομζνων 
και οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων (ocr) ι άλλο ιςοδφναμο. 
 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ  
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του 
Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν 
οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
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ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  
εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ . 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων . 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει 
ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό 
κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να 
αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να 
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) 
τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ 
άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια 
του ΕΕΕΣ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 
να  αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι 
υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, 
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ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν 

ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του 

ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι..  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο 
ςτθν παροφςα Ραράρτθμα Γ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν 
να υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ 
του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα 
δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, 
χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ 
νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και 
πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί 
με το ΕΕΕΣ. 

Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με 
μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι 
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το 
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από 
το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του 

ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 

τθσ παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 

τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του 
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λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 

3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, 

αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν 
ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό που τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να 
απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ 
ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν 
γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο 
ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι 
ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν 
περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
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υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά 
δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 
και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται 
διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 
4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του.   

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε. το οποίο αναηθτείται 
αυτεπάγγελτα από τθν Ανακζτουςα Αρχι - Διμο Θρακλείου μζςω των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ 
κακϊσ   και   υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ 
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του.  
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Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ 
λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το 
ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται 
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 
απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι 
Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 
2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 
αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 
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εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ιςολογιςμοφσ εάν ο φορζασ είναι νομικό πρόςωπο που 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ιςολογιςμϊν  ι δθλϊςεισ ειςοδιματοσ εάν είναι φυςικό πρόςωπο . Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Σε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε τα ανωτζρω  προκφπτουν ανάλογα από τισ χριςεισ που 
δραςτθριοποιείται. 

Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων τα ανωτζρω κριτιρια 
χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ελζγχονται για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτζσ ακροιςτικά. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6α  οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν: ςτοιχεία που αφοροφν τθν επιτυχι υλοποίθςθ του αντίςτοιχων με το παρόν 
προκθρυςςόμενο ζργο εμπειρία . Συγκεκριμζνα κα πρζπει να  υποβλθκεί  πίνακασ που κα περιζχει 
τα εξισ: Ανακζτουςα Αρχι, Τίτλο ζργου, Συνοπτικι Ρεριγραφι, Διάρκεια Εκτζλεςθσ, 
Ρροχπολογιςμό ζργου,  Βεβαίωςθ Καλισ Εκτζλεςθσ/ πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ Ζργου. 
Επίςθσ ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει τα Ζγγραφα  τεκμθρίωςθσ  τθσ ολοκλιρωςθσ/επιτυχοφσ 
υλοποίθςθσ των ζργων που αναφζρονται ςτον προαναφερκζντα πίνακα.   Ωσ ζγγραφο ςτοιχείο, 
αναφζρεται κάκε ςτοιχείο που πιςτοποιεί τθν ζντεχνθ, επιτυχι και αποτελεςματικι υλοποίθςθ των 
ζργων που περιγράφονται ςτον πίνακα ωσ τεκμιρια εμπειρίασ, κατ’ελάχιςτο είναι θ βεβαίωςθ 
καλισ εκτζλεςθσ του εργοδότθ ι το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ.  

Τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο 2.2.6β και 2.2.6γ  κα κατατεκοφν  ωσ περιεχόμενο τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α και ςτο 
2.2.6 του παρόντοσ τεφχουσ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικά τφπου ISO ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο. Το 
πιςτοποιθτικά αυτό κα πρζπει να ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ φορζα πιςτοποίθςθσ, 
διαπιςτευμζνο προσ τοφτο από το Εκνικό Σφςτθμα Διαπίςτευςθσ Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ι από φορζα 
διαπίςτευςθσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ για τθ διαπίςτευςθ (European Cooperation for 
Accreditation) και μζλοσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ (Μ.L.A.). 
 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και 
δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 
τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το 
οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.   

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ 
ςυγκρότθςθσ οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ 
φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον 
απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν 
οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 
χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 
νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 
μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ 
οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του 
Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. 
Ειδικϊσ όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, 
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κατά τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ 
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ 
του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν 
τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ 
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να 
είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα 
πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα 
είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν 
αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον 
διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  
ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ 
διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από κοινοφ με τον 
διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που 
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν 
περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με 
τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για 
τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα 
εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
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ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

Α Τεχνικι Λφςθ – Υλοποίθςθ (ΦΑΣΗ Α& Β) 
 

Κ1 Μεκοδολογία επεξεργαςίασ και ειςαγωγισ ψθφιακοφ υλικοφ 10% 

Κ2 Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν 15% 

Κ3 Ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα, άδειεσ χριςθσ  15% 

Κ4 Ευχρθςτία, φιλικότθτα και προςβαςιμότθτα των λφςεων 15% 

Κ5 Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 15% 

Κ6 
Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, 
πολυκαναλικότθτα, βιωςιμότθτα 

15% 

Β Υπθρεςίεσ  (ΦΑΣΗ Γ) 
 

Κ7 
Οργάνωςθ υλοποίθςθσ του ζργου (χρονοδιάγραμμα – φάςεισ - 
παραδοτζα) 

5% 

Κ8 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 10% 

  Σφνολο  100% 

 
Κ1: Μεκοδολογία επεξεργαςίασ και ειςαγωγισ αρχικοφ ψθφιακοφ υλικοφ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ μεκοδολογία επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ (με κατάλλθλα 
μετα-δεδομζνα) του αρχικοφ ψθφιακοφ υλικοφ για τθν ορκι ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα. 

K2: Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν  

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αρχιτεκτονικι λφςθ που προςφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ για 
τισ προτεινόμενεσ εφαρμογζσ . Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, ςε 
τεχνικζσ λφςεισ με λειτουργικότθτεσ – χαρακτθριςτικά που δίνουν ςυνολικά καλφτερο αποτζλεςμα 
τεχνικισ λφςθσ. 

K3: Ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα, άδειεσ χριςεισ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ χριςθ ανοικτϊν προτφπων, ανοιχτϊν δεδομζνων και αδειϊν 
χριςθσ των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με υπθρεςίεσ -  τεχνικζσ – τεχνολογίεσ που: 
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 αναδεικνφουν τα ανοιχτά δεδομζνα μζςω παγκόςμιων ανοιχτϊν αποκετθρίων (τφπου 

Wikipedia, κτλ.) 

 προςφζρουν επιπλζον λειτουργικότθτεσ λογιςμικϊν αδειϊν χριςθσ κτλ. 

K4: Ευχρθςτία, φιλικότθτα των λφςεων και προςβαςιμότθτα  

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ ευχρθςτία, θ φιλικότθτα και θ προςβαςιμότθτα των 
προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με χριςθ μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ και 
βελτιςτοποίθςθσ ευχρθςτίασ. Επίςθσ, ςτο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ προςβαςιμότθτα των 
προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί, ςε τεχνικζσ λφςεισ με επιπλζον λειτουργικότθτεσ – δυνατότθτεσ 
για ομάδεσ ΑμεΑ (πχ υπότιτλουσ για άτομα χωρίσ ακοι, λογιςμικό για άτομα με μειωμζνθ όραςθ 
κτλ.)  

Κ5: Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, του υποψιφιου 
αναδόχου πλζον των απαιτοφμενων. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με 
υπθρεςίεσ -  τεχνικζσ – τεχνολογίεσ που προςφζρουν μεγαλφτερθ αςφάλεια δεδομζνων. 

K6: Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, βιωςιμότθτα 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ επεκταςιμότθτα παραμετροποίθςθ,  διαλειτουργικότθτα και 
βιωςιμότθτα των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των 
απαιτοφμενων. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ που: 

 βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ  

 προςφζρουν άλλεσ δυνατότθτεσ (ενδεικτικά) 
o χριςθσ του περιεχομζνου 
o προκικθσ, επεξεργαςίασ περιεχομζνου.  

K7: Οργάνωςθ υλοποίθςθσ του ζργου (χρονοδιάγραμμα) 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με 
τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου, εφόςον αυτό είναι μικρότερο από το απαιτοφμενο 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

K8: Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκοφν οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί 
κατά προτεραιότθτα ςε τεχνικζσ προςφορζσ με καλφτερεσ (ποςοτικά και ποιοτικά) υπθρεςίεσ 
εκπαίδευςθσ. 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 
 Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
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ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν 

Επιπλζον:  

- Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν 
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων 
προχποκζςεων ςυμμετοχισ 

- Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 
προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

- Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ με βάςθ τον 
ακόλουκο τφπο: 

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

όπου: 

Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ Ρροςφοράσ i  

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα 
οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι ςε δφο (2) αντίτυπα. 

Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ 
αυτά προςδιορίηονται ςτον παραπάνω ςχετικό Ρίνακα. Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων: 

-  είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ 
*απαράβατοι όροι+, 

-  αυξάνεται ζωσ 150 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 
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βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά 
ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα A τθσ 
Διακιρυξθσ για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 
2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 
36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 
εκδοκείςα με αρ. 64233/09-06-2021, (Αρ. ΦΕΚ 2453 - Τεφχοσ Β’/9-6-2021) Κοινι Απόφαςθ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν 
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα 
με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. 
ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 10 τθσ ωσ άνω κοινισ Υπουργικισ 
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Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ 
ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι 
Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 
τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν 
ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι 
θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των 
καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 
37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ υποφακζλουσ. 
Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν (εκτυπϊςεων) 
δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει ολοκλθρωκεί 
θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.   
 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 
προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων 
που φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια 
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θλεκτρονικά ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille,  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα,  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά 
χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ 
διαδικαςία καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν 
ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 
θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από 
υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν 
ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι 
προξενικι κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν 
προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν 
απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν 
καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 
ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 
παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 
οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο 
ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ 
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του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν 
εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 
προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 
το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 
3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 
φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 
ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ 
φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν 
προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο 
προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου 
να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν 
(εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι 
Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα Γ). 

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 
ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι 
άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 
Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 
μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 
υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ 
παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ τθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα τθσ προςφοράσ, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.  

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

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα παράγραφο 2.3.1 
κριτιριο ανάκεςθσ και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό που εμπεριζχεται αναλυτικά ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ  Α που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ.   

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά 
του οικονομικοφ φορζα που ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ, ιτοι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, όπωσ ορίηεται ςτο παρόν τεφχοσ  κακϊσ και ςτο Ραράρτθμα Α ςυνθμμζνο και 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό) φάκελο -
Οικονομικι Ρροςφορά. 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται θ τιμι ςε ευρϊ χωρίσ τον ΦΡΑ ανά πακζτο 
εργαςίασ/παραδοτεό. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των ποςοτιτων ι των 
ειδϊν κάκε πακζτου εργαςίασ.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
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β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016 και 

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι.  

Θ προςφερόμενθ τιμι πρζπει να ζχει υπολογιςτεί ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των κρατιςεων που 
βαρφνουν τον ανάδοχο κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτα λοιπά 
τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν.  

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

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ 
των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό 
διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν 
τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του 
ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ 
διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και 
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τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και 
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ 
παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα 
με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά 
με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται 
αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του 
ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 
2.2.3 τθσ παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί 
ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν Τετάρτθ, 09/02/2022  τθν *4θ + εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 11:00 π.μ. 

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

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο 
ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να 
υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο 
ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να 
αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι 
μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και 
γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα 
και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο 
προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ παραλαβισ 
προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ δθλϊςεισ, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε 
του πρωτοτφπου τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, 
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θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ 
απαράδεκτθσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το 
ανωτζρω πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν 
από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ 
οικείασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με 
επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των 
προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ 
των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των παραγράφων 2.3.1 και 
2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά 
από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των 
προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά 
κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό 
το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ 
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κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων.  

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω 
πρακτικό κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου 
και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί 
πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ 
προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των 
ςταδίων τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 
4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του 
τελευταίου ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι 
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο 
ΕΣΘΔΘΣ και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται 
από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα 
ςτθν παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του 
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Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα 
οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 
υπoβλικθκαν, θ ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα 
δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για 
παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ 
χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι 
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο 
εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για 
τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ 
εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο 
κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 
4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί 
πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με 
τισ παραγράφουσ 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ 
μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα 
ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν 
βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) 
πλθροί τα ςχετικά κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ 
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παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ 
ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ 
προςωρινοφ αναδόχου, ςε ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, 
ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ 
των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά 
του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 
των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατά τθσ 
απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν 
αποκλειςτεί οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και από τθν Ε.Υ.Δ. Ε.Ρ. Κριτθ 2014-2020 
ςφμφωνα με το ΣΔΕ ΕΣΡΑ 2014-2020, 
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 
δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 

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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ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει 
για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των 
άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι 
αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ 
ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον 
τομζα των δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι 
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 
αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
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προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων 
αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ 
και λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι 
εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 
4412/2016 . Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι 
μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ 
πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 
προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα 
(10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ 
τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από 
άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 
39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ 
προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα 
αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ 
ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, 
προκειμζνου να αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα 
παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 
πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά 
και τθν Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που 
τυχόν τθ ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν 
επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ 
του ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ 
ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ 
άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 
ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν 
προδικαςτικι προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των 
αποφάςεϊν τθσ. Θ ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ 
αίτθςθσ ακφρωςθσ δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του 
δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου 
Δικαςτθρίου ι Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν 
υποχρεοφται επί ποινι απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω 
κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι 
τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ 
άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι 
απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο 
Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ 
δίκθσ εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό 
τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι 
από τθν προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 
κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν 
με προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ και θ άςκθςι τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό 
διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι 
ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, 
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ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ 
υπογράφθκε και θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται 
αναλόγωσ θ παρ. 2 του άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί 
θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο 
ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 
του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε 
λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 
του άρκρου 106 , β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα 
προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 
του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον 
τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. 
τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. Το 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ τθσ 
αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ 
εγγφθςθσ  γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.   

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο 
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ 
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι 
καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο 

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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εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ 
και υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με 
ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν 
ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ 
κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό 
περιλαμβάνεται ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν 
ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. 
Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 
είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ 
παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου 
να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ 
άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν 
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

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

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ 
λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει 
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που 
δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ 
ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ 
απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια 
διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ 
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα 
βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν 
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παροφςα ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α)  Με τθν τμθματικι παραλαβι όπου και καταβάλλεται ςε ποςοςτό 100%, βάςει τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ, του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ τιμιματοσ, όπωσ αυτζσ εμπεριζχονται  ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
του παρόντοσ. Ειδικότερα  θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν ολοκλιρωςθ/ παράδοςθ/παραλαβι των 
παραδοτζων ανά φάςθ υλοποίθςθσ όπωσ εμπεριζχεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α του παρόντοσ και ωσ 
εξισ:  

Με τθν τμθματικι παραλαβι όπου και καταβάλλεται ςε ποςοςτό 100%, βάςει τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ, του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ωσ ακολοφκωσ:  

 Με τθν παράδοςθ και παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων των Φάςεων  Α& Β το 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ  που αντιςτοιχεί ςτθν αξία των παραδοτζων βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
του αναδόχου. 

 Με τθν παράδοςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ φάςθσ Γ,  ο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ  που 
αντιςτοιχεί ςτθν αξία των παραδοτζων βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου.  

 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ 
κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:  

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και 
δεν ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν 
αντικατάςταςι τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα 
με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν 
παράγραφο 6.2.1 τθσ παροφςασ και ςτο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Υπθρεςίασ που εμπεριζχεται  
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω 
περίπτωςθ (γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ 
διατάξεισ του άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε 
προκεςμία 15  (δεκαπζντε) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, 
που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλεται ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο 
προσ παροχι εξθγιςεων.  

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα 
από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.  

 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
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ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 
6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν 
χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ 
ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν 
άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ 
ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν 
απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο 
δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1.Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 
κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία  που ςυνζταξε τθ ςχετικι μελζτθ, θ οποία μεταξφ άλλων κα ειςθγείται 
ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Θ διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτισ διατάξεισ 
των άρκρων 200-205 και 216-220 του Ν. 4412/2016. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α και Β του παρόντοσ. 
 
6.1.3. Θ αρμόδια υπθρεςία δφναται, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από 
τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με 
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.1.4. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν προβλζπεται θ τιρθςθ από τον 
ανάδοχο διαδικαςιϊν και εγγράφων που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α του 
Ραρόντοσ τεφχουσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν επομζνθ θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Α του παρόντοσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου 
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
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χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 
που ςυγκροτείται, (θ οποία μπορεί να ταυτίηεται με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ των 
Ραραδοτζων τθσ Σφμβαςθσ),  ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221, κατά τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι 
παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ 
των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ.  

6.3.4  Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει 
να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν 
επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ 
τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και 
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν 
τθν ολοκλιρωςθ όλων  των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
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πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ  
(&Ραρακολοφκθςθσ) που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 
221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν/ 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ 
αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ 
προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ 
ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ 

Ο ανάδοχοσ εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ, ανεξάρτθτα αν ςτο 
χρονικό διάςτθμα, που ορίηεται ςαν χρόνοσ παράδοςθσ τθσ  υπθρεςίασ ικελε τυχόν αυξθκεί από 
οποιοδιποτε λόγο ι αιτία θ τιμι μονάδασ του ςυμβατικοφ τιμολογίου. 

6.6 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

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

 
 

Μαρία Γ. Καναβάκθ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ A – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ 
Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (Τεχνικι Ζκκεςθ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ- 
Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ- Φφλλο Συμμόρφωςθσ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νςθ (Ζδρασ) : Αγίου Τίτου 1,  
Ρλθροφορίεσ: Γ.Καραγιαννάκθσ 
Τθλ.: 2813 409297 
E-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr  
 

ΜΕΛΕΤΗ 

 Αναλυτική Περιγραφή Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τησ φμβαςησ : Σεχνική Ζκθεςη – 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ- Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ- Φφλλο υμμόρφωςησ- Απαιτήςεισ 

Προςφοράσ και Κριτήρια Αξιολόγηςησ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ: 

«Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ 
Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου»  

ΥΡΟΕΓΟ 1: Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 157.000.00 €  άνευ ΦΡΑ 24% 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ:  

Δικαιοφχοσ/Κφριοσ πράξθσ  – Φορζασ Λειτουργίασ / Συντιρθςθσ: Διμοσ Θρακλείου 

   ΚΩΔ.ΟΡΣ.: 5050840 

ΗΑΚΛΕΙΟ 2021 

mailto:karagiannakis-g@heraklion.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νςθ (Ζδρασ) : Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71201 
Ρλθροφορίεσ: Γ.Καραγιαννάκθσ 
Τθλ.: 2813 409297 
E-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr 
 

                                        
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Αντικείμενο Στόχοι και Αναγκαιότθτα του Ζργου 

Ειςαγωγι 
Αδιαμφιςβιτθτα το Θράκλειο αποτελεί ζνα από τουσ αγαπθμζνουσ προοριςμοφσ τόςο για τον 

εςωτερικό τουριςμό όςο και για τουσ επιςκζπτεσ από το εξωτερικό. Το τουριςτικό προϊόν αποτελεί 

τον βαςικότερο ίςωσ παράγοντα οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ, το οποίο ςτιριξε και ςτθρίηει 

τθν τοπικι οικονομία ακόμα και ςτισ εποχζσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ ςτθν οποία επιλκε ςτθν χϊρα 

το τελευταίο διάςτθμα. Αναγνωρίηοντασ ο Διμοσ Θρακλείου, τθ ςθμαςία του τουριςτικοφ προϊόντοσ 

τθσ περιοχισ, ιδθ από το 2014 χαράςςει ςυντονιςμζνθ ςτρατθγικι ενίςχυςθσ και ανάπτυξθσ ςτον 

τομζα του τουριςμοφ και του πολιτιςμοφ. Το όραμα του Διμου Θρακλείου προσ τθν κατεφκυνςθ 

αυτι είναι το Θράκλειο να αποτελζςει ζνα μθτροπολιτικό κζντρο τθσ μεςογείου, μία πόλθ ανκεκτικι 

και κοινωνικά ςυνεκτικι με ιςχυρι πολιτιςτικι και τουριςτικι ταυτότθτα, μια ζξυπνθ πόλθ, θ οποία 

κζτει τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν υπθρεςία τθσ για τον ψθφιακό τθσ μεταςχθματιςμό, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτον πολίτθ. 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ αυτισ και αναγνωρίηοντασ τθν αρωγι που μποροφν να προςφζρουν οι 

νζεσ τεχνολογίεσ, ο Διμοσ Θρακλείου ζχει προβεί ςτθν υλοποίθςθ πολλαπλϊν ψθφιακϊν ζργων 

καταγραφισ και ανάδειξθσ του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ. Ωσ ενδεικτικζσ 

ενζργειεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αναφζρεται, το υπερςφγχρονο τουριςτικό γραφείο 
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ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ (Infopoint) ςτθν καρδιά τθσ πόλθσ, θ νζα ιςτοςελίδα τουριςμοφ, 

κακϊσ επίςθσ και ςτοχευμζνεσ δράςεισ για τον γαςτρονομικό τουριςμό. Λδιαίτερα δε, ςε ότι αφορά 

με τον πολιτιςτικό πλοφτο του Θρακλείου, ωσ κοιτίδα των 5+1 Ρολιτιςμϊν, ο Διμοσ Θρακλείου ζχει 

υλοποιιςει ςειρά ζργων ψθφιοποίθςθσ και τεκμθρίωςθσ, με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία ενόσ 

τεράςτιου όγκου πρωτογενοφσ ψθφιακοφ υλικοφ υψθλισ ποιότθτασ. 

Ραρόλα αυτά ζωσ και ςιμερα, το υλικό αυτό είναι αποςπαςματικά διακζςιμο προσ τουσ πολίτεσ και 

τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ, μζςω των αντίςτοιχων διαδικτυακϊν πυλϊν ςτισ οποίεσ υπάρχουν 

κυρίωσ διακζςιμεσ εκδόςεισ χαμθλισ ευκρίνειασ και λεπτομζρειασ. Γίνεται λοιπόν αντιλθπτι θ 

ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ κεντρικοποιθμζνου ςυςτιματοσ διαφφλαξθσ και διάκεςθσ όλου του 

ψθφιοποιθμζνου υλικοφ που ζχει ζωσ τϊρα δθμιουργιςει ο Διμοσ Θρακλείου, με ςτόχο τθν 

αποδοτικότερθ και πλθρζςτερθ διαχείριςι του, αλλά κυρίωσ τθν πολυδιάςτατθ διάκεςθ και 

ανάδειξι του τόςο ςτουσ επιςκζπτεσ και τουσ πολίτεσ του Θρακλείου κακϊσ και ςτουσ τοπικοφσ 

οικονομικοφσ, πολιτιςτικοφσ και τουριςτικοφσ φορείσ οι οποίοι ςυνειςφζρουν τόςο ςτο τουριςτικό 

αφιγθμα τθσ πόλθσ αλλά και ςτθν τουριςτικι και οικονομικι τθσ άνκθςθ. 

Αντικείμενο του Ζργου  
Το παρόν Ζργο κα ςχεδιάςει και κα υλοποιιςει μία πλατφόρμα ανοιχτϊν δεδομζνων (open Data) 

για τθν αποκικευςθ, διαχείριςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου από ζργα τουριςτικοφ και 

πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου Θρακλείου. Σιμερα, αρκετοί δθμόςιοι φορείσ δεν ζχουν 

πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που παράγουν ι ςυλλζγουν άλλοι φορείσ του δθμοςίου ςτον ίδιο 

γεωγραφικό χϊρο. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατθρθκεί και ςτο πλαίςιο του ίδιου φορζα και 

ειδικότερα ςε μεγάλουσ Διμουσ όπου πολλζσ υπθρεςίεσ παράγουν δεδομζνα είτε μζςω τθσ 

λειτουργίασ τουσ είτε μζςω ςυμμετοχισ του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. Τζλοσ, λόγω 

αυτισ τθσ τεράςτιασ διαςποράσ και αςυνδετότθτασ του περιεχομζνου κακϊσ και τθσ παρουςίαςισ 

του ςε αρκετά χαμθλι ανάλυςθ, αυτό δε φτάνει με αποδοτικό τρόπο ςτουσ πολίτεσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου δεν είναι μία «απλι βάςθ ανοικτϊν δεδομζνων» αλλά θ δθμιουργία, 

κάτω από ζνα εφρωςτο πλαίςιο κατάλλθλθσ αδειοδότθςθσ, μιασ ςφνκετθσ και ενιαίασ υπθρεςίασ 

για τθ ευρεία διάχυςθ του πλοφςιου τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

υψθλισ ανάλυςθσ που διακζτει ο Διμοσ Ηρακλείου, θ οποία δεν είναι ςιμερα διακζςιμθ ι 

εφκολα προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ, τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ και τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ. 
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Σε επίπεδο υποςυςτθμάτων θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

 Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

 Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων  

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 

φορείσ και επιχειριςεισ  

 Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο  

 Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ 

διαλειτουργικότθτασ  

 Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

 Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν  

 

Τα παραπάνω υποςυςτιματα κα διαλειτουργοφν με μία νζα εφαρμογι για ζξυπνεσ φορθτζσ 

ςυςκευζσ που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ, με ςκοπό τθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν και 

επιςκεπτϊν του Θρακλείου, κακϊσ και φορζων που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ 

και τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ. 

Στόχοι του Ζργου 
Στόχοσ 1: Ενιαία διαχείριςθ του ςυνόλου του ψθφιακοφ περιεχομζνου από όλουσ τουσ φορείσ του 

Διμου 

Το Ζργο κα δθμιουργιςει μία κεντρικι υπθρεςία ανοιχτϊν δεδομζνων με ςτόχο τθν κεντρικι 

διαχείριςθ περιεχομζνου από όλουσ τουσ φορείσ του Διμου. 

τόχοσ 2: Εφκολθ αναηιτθςθ περιεχομζνου αλλά και των ςυςχετίςεων μεταξφ περιεχομζνου  

Θ υπθρεςία κα παρζχει ιςχυροφσ μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ αλλά και θμιαυτόματθσ δθμιουργίασ 

ςυςχετίςεων περιεχομζνου με ςτόχο τθν περεταίρω αξιοποίθςθ του ςυςχετιςμζνου κεματικά 

περιεχομζνου. 

τόχοσ 3: Ημιαυτόματθ δθμιουργία κεματικϊν ςυλλογϊν 
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Με βάςθ τθν υπθρεςία δθμιουργίασ ςυςχετίςεων, θ κεντρικι υποδομι κα παρζχει τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ κεματικϊν ςυλλογϊν περιεχομζνου (π.χ. αγροδιατροφι). 

τόχοσ 4: υγκζντρωςθ και κατθγοριοποίθςθ όλου του διακζςιμου ψθφιακοφ υλικοφ ςε ζνα 

ενιαίο αποκετιριο 

Στόχοσ του Ζργου είναι θ ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου του ψθφιακοφ υλικοφ που ζχει δθμιουργθκεί 

από τον Διμο Θρακλείου ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων προϊκθςθσ και προβολισ και θ κεντρικι 

διαχείριςθ του. 

τόχοσ 5: υγκζντρωςθ και διαχείριςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςε εναλλακτικζσ ψθφιακζσ 

μορφζσ ϊςτε να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του για τουσ ςκοποφσ του Διμου.  

Θ υπθρεςία κα υποςτθρίηει το ςφνολο των ψθφιακϊν μορφϊν. 

τόχοσ 6: Διαχείριςθ και προβολι ςφγχρονων οπτικοακουςτικϊν μζςων όπωσ βίντεο υψθλισ 

ανάλυςθσ 360ο  

Θ υπθρεςία κα υποςτθρίηει αποκικευςθ, προβολι και διαχείριςθ ςφγχρονων οπτικοακουςτικϊν 

μζςων ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ Ρολιτικισ ςε κζματα τουριςμοφ και 

πολιτιςμοφ. 

τόχοσ 7: Διαχείριςθ αιτιςεων παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων χριςθσ του ψθφιακοφ υλικοφ 

Θ υπθρεςία κα αναλαμβάνει τθν ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν αιτιςεων παραχϊρθςθσ 

δικαιωμάτων χριςθσ του ψθφιακοφ υλικοφ κάνοντασ καταγραφι του ςυνόλου των ενδιάμεςων 

βθμάτων και επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν.  

τόχοσ 8: Μθχανιςμοί διάκεςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου με τθ μορφι open data και τθν 

κατάλλθλθ αδειοδότθςθ. 
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Το ψθφιακό περιεχόμενο (ψθφιακζσ φωτογραφίεσ, αφθγιςεισ, θχθτικι επζνδυςθ και 

τριςδιάςτατα μοντζλα κλπ.) που κα παραχκεί ςτο πλαίςιο του ζργου κα πρζπει να είναι ςυμβατό 

με τισ κατευκφνςεισ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ανοικτοφ ψθφιακοφ περιεχόμενου (Open 

Data)(Οδθγία (ΕΕ) 2019/1024) ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, όπωσ αποτελοφν το 

European Data Portal  και το OpenGLAM, αλλά και τεχνικζσ για τθν ευρεία διάδοςθ των δεδομζνων 

π.χ., linked open data. 

Επίςθσ το παραγόμενο ψθφιακό περιεχόμενο όςο και τα ςυςτιματα απόκεςθσ, οργάνωςθσ και 

διάκεςισ του κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ προδιαγραφζσ διαλειτουργικότθτασ, ποιότθτασ, 

τεκμθρίωςθσ και ψθφιοποίθςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ (ΕΚΤ). 

 

Αναγκαιότθτα Ζργου 
Το Ζργο προτείνει λφςθ ςτθν πολυδιάςπαςθ τθσ παραγωγισ και διάχυςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου, 

ςυγκεντρϊνοντασ και οργανϊνοντάσ το κάτω από μία ενιαία πλατφόρμα. Επιπλζον, θ αναγκαιότθτα 

του Ζργου αναλφεται περαιτζρω ςτα παρακάτω ςθμαντικά επίπεδα: 

 Άρςθ τθσ πολυδιάςπαςθσ ςτθν παραγωγι και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

 Κεντρικι διαχείριςθ και αποκικευςθ περιεχομζνου 

 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ 

 Δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ ςτο περιεχόμενο μζςω ςυςχζτιςισ του και δθμιουργία 

κεματικϊν κατθγοριοποιιςεων  

 Αξιοποίθςθ περιεχομζνου τόςο από τον ίδιο τον Διμο αλλά και από τουσ πολίτεσ και τθν 

τοπικι επιχειρθματικότθτα 

 Δθμιουργία νζων καινοτόμων λφςεων και προϊόντων που κα αξιοποιοφν τα ανοικτά 

δεδομζνα  
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 Θεςμικό Ρλαίςιο για Ανοιχτά Δεδομζνα 
Ο Διμοσ Θρακλείου γνωρίηοντασ το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τα ανοιχτά δεδομζνα ςτον δθμόςιο 

τομζα ζχει ςυντάξει μελζτθ θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ (ΤΕΧΝΛΚΟ 

ΡΑΑΤΘΜΑ). 

Το κεςμικό πλαίςιο ςυνοψίηεται: 

1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και 

δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τροποποίθςθ του ν. 3448/2006 (Αϋ 57), προςαρμογι τθσ εκνικισ 

νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, ρυκμίςεισ κεμάτων Ειςαγωγικοφ Διαγωνιςμοφ 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλεσ διατάξεισ».  

2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Αϋ) «Για τθν περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα και τθ 

ρφκμιςθ κεμάτων αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ».  

3. Αιτιολογικι ζκκεςθ Ν. 4305/2014.  

4. Αρικ. ΔΘΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκφκλιοσ με κζμα «Εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ 

του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Αϋ ) ςχετικά με τθν «ανοικτι διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα, τθν τροποποίθςθ των διατάξεων του πρϊτου 

κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προςαρμογι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

2013/37 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ 

διαφάνειασ ςτο δθμόςιο τομζα». (ΑΔΑ: ΩΩΜΧ-ΜΒΛ).  

5. Αρικ. ΔΘΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΚΕ-Β2Λ) με κζμα «Ανοικτι διάκεςθ 

και περαιτζρω χριςθ εγγράφων, πλθροφοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα ςφμφωνα με το 

κεφ. Αϋ του Ν. 4305/2014».  

6. Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΘΔ/Φ.40/2369/24.1.2017 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: 6Γ07465ΧΚΨ-473) με κζμα «Επίςπευςθ 

ενεργειϊν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ για τθ διάκεςθ και περαιτζρω χριςθ των ανοικτϊν 

δεδομζνων ςε εφαρμογι του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Αϋ)».  

7. Αρικμ. Ρρωτ.: ΔΘΔ/17544/11.5.2018 εγκφκλιοσ (ΑΔΑ: 676Ν465ΧΚΨ-ΚΕΚ) με κζμα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubMfH2r_a2DXjO6MJnF-5f9_LW7pRMszX0fGIINVmMIh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijM7pZ0uAVJnEIRDT8gfgjDrktnVRzo5d-fi1RvYPzP-4
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/a-diafeg-eis-sunolo.pdf
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%9C%CE%A7-%CE%9C%CE%92%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A7%CE%A9%CE%A8465%CE%A6%CE%98%CE%95-%CE%922%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9307465%CE%A7%CE%98%CE%A8-473
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/676%CE%9D465%CE%A7%CE%98%CE%A8-%CE%9A%CE%95%CE%98
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«Επικαιροποίθςθ απόφαςθσ του άρκρου 10 του Ν. 4305/2014».  

Επιπλζον, ο Διμοσ Θρακλείου ζχει εκκακαρίςει και εξαςφαλίςει πλιρωσ τα πνευματικά 

δικαιϊματα των δεδομζνων και του περιεχομζνου που κα αποκθκευτεί ςτο αποκετιριο. Τα 

δεδομζνα και το περιεχόμενο κα παρζχονται ςε ςτακερό URI (ςφμφωνα με το πρότυπο linked 

data), χωρίσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, με δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ άλλουσ περιοριςμοφσ 

ι μόνο με περιοριςμοφσ αναφοράσ ι παρόμοιασ διανομισ. 

Καινοτομία και αναμενόμενα οφζλθ 

Στοιχειοκζτθςθ τθσ καινοτόμου προςζγγιςθσ του Ζργου  
Το παρόν Ζργο ζρχεται να αντιμετωπίςει τθν πολυδιάςπαςθ των δράςεων προϊκθςθσ και 

δθμοςιότθτασ ςε φορείσ του Δθμοςίου και ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν παραγωγι και διάχυςθ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου. Αυτό ζχει πολλαπλά οφζλθ τόςο για τον ίδιο τον Δθμόςιο τομζα αφοφ 

μειϊνει το κόςτοσ παραγωγισ περιεχομζνου αλλά και των φορζων που αναηθτοφν πρόςβαςθ ςε 

περιεχόμενο. Αυτό κα ζχει επίπτωςθ και ςτθν τοπικι κοινωνία και κυρίωσ επιχειρθματικότθτα 

δίνοντασ ϊκθςθ ςτθ δθμιουργία νζων καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν και μειϊνοντασ το 

κόςτοσ παραγωγισ περιεχομζνου. 

Το Ζργο κα βαςιςκεί ςτα διεκνι πρότυπα θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ με ςκοπό να καλυφκεί με 

τον καλφτερο δυνατό τρόπο το μεγαλφτερο δυνατό ποςοςτό χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων ΑμεΑ 

και θλικιωμζνων. 

Επιπλζον οι ςτόχοι του παρόντοσ ζργου, εμπίπτουν με τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του εδαφίου 

"9.15.1. Τουριςμόσ - Στρατθγικζσ Κατευκφνςεισ και Στόχοι" τθσ Βίβλου Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ 

2020-2025 όπωσ αυτοί αναπτφςςονται ςε τρεισ πυλϊνεσ:  

 ανάπτυξθ προθγμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ του επιςκζπτθ 

πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το ταξίδι του ςτθ χϊρα μασ. 

 προϊκθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ εμπλουτίηοντασ το ψθφιακό υλικό για τθ 

χϊρα,αξιοποιϊντασ πολλαπλζσ πθγζσ και ςυνεργαςίεσ με παρόχουσ από τον ιδιωτικό τομζα, 

με παράλλθλθ ενίςχυςθ του τομζα για τθν αξιοποίθςι του. 

 αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του τουριςτικοφ 

τομζα, εςτιάηοντασ ςε κζματα διαλειτουργικότθτασ και ανάλυςθσ δεδομζνων για τθ 
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διαμόρφωςθ πολιτικισ. 

Τα δεδομζνα και το περιεχόμενο κα παρζχονται ςε ςτακερό URI (ςφμφωνα με το πρότυπο linked 

data), χωρίσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, με δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ άλλουσ περιοριςμοφσ 

ι μόνο με περιοριςμοφσ αναφοράσ ι παρόμοιασ διανομισ. 

Υποδομι Υπολογιςτικοφ Νζφουσ 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου κα 

φιλοξενθκεί ςτθν αυτοδιαχειριηόμενθ Υποδομι Υπολογιςτικοφ Νζφουσ (Cloud) του Διμου 

Θρακλείου, κακϊσ και με δυνατότθτα μεταφοράσ ςτθν Υποδομι Κυβερνθτικοφ Υπολογιςτικοφ 

Νζφουσ (G-Cloud) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι 

οποίεσ βρίςκονται ιδθ ςε λειτουργία και αποτελοφν αυτοδιαχειριηόμενεσ υπολογιςτικζσ υποδομζσ 

για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν ωσ υπθρεςίεσ (Software as a Service - SaaS) (αναλυτικότερα βλ. 

ενότθτα «0 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου»). 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Cloud Computing. Φιλοξενία ςε αυτοδιαχειριηόμενθ 

υπολογιςτικι υποδομι “cloud” θ οποία προςφζρει εφαρμογζσ ωσ υπθρεςία (software as a service). 

Διαλειτουργικότθτα 

Σε επίπεδο δια-λειτουργικότθτασ το Ψθφιακό Αποκετιριο κα υποςτθρίηει: 

 Δυνατότθτα εγγραφισ ςε μθτρϊα υπθρεςιϊν 

 Υποςφςτθμα διαπίςτευςθσ διαλειτουργικϊν με τθν πλατφόρμα υπθρεςιϊν και 

διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 

 Δυνατότθτα άμεςθσ διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν απευκείασ με το αποκετιριο για τθν άντλθςθ 

ςε πραγματικό χρόνο περιεχομζνου  

 Το ςφνολο του ψθφιακοφ περιεχομζνου κα μπορεί να διατίκεται με τθν μορφι open data 

ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ όπωσ αποτελοφν το European Data Portal  

και το OpenGLAM , αλλά και τεχνικζσ για τθν ευρεία διάδοςθ των δεδομζνων π.χ., linked 

open data. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Διαλειτουργικότθτα. Οι παραπάνω μθχανιςμοί κα παράςχουν 

τθν απαραίτθτθ λειτουργία ςτθν πλατφόρμα για τθν ολοκλιρωςι τθσ ςε πλατφόρμεσ 
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διαλειτουργικότθτασ και δυνατότθτα εγγραφισ ςε μθτρϊα υπθρεςιϊν. 

Ανοιχτά Ρρότυπα – Ανοικτά Δεδομζνα 

Οι υπθρεςίεσ κα υποςτθρίηουν ανοικτά πρότυπα και τα κατάλλθλα API για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ με υπάρχουςεσ και νζεσ υποδομζσ του Διμου αλλά και τρίτων, κακϊσ και 

δθμόςια SDKs, τα οποία διατίκενται δωρεάν χωρίσ περιοριςμοφσ μεταξφ των χρθςτϊν. 

Επιπλζον, ο Διμοσ Θρακλείου ζχει εξαςφαλίςει πλιρωσ τα πνευματικά δικαιϊματα των δεδομζνων 

που κα παραχκοφν κατά τθ διάρκεια του Ζργου και που κα διατίκενται με τθ μορφι ανοικτϊν 

δεδομζνων αλλά και μζςω των εφαρμογϊν. Τα δεδομζνα και το περιεχόμενο του λογιςμικοφ κα 

παρζχονται ςε ςτακερό URI (ςφμφωνα με το πρότυπο linked data), χωρίσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, 

με δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ άλλουσ περιοριςμοφσ ι μόνο με περιοριςμοφσ αναφοράσ ι 

παρόμοιασ διανομισ. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ανοικτά Ρρότυπα. Πλεσ οι εφαρμογζσ και το περιεχόμενο κα 

βαςίηονται ςε πρότυπα που διατίκενται δωρεάν χωρίσ περιοριςμοφσ μεταξφ των χρθςτϊν.  

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ανοικτά δεδομζνα. Τα δεδομζνα και το περιεχόμενο του 

λογιςμικοφ κα παρζχονται ςε ςτακερό URI (ςφμφωνα με το πρότυπο linked data), χωρίσ τεχνικοφσ 

περιοριςμοφσ. 

Ρολυκαναλικι διάκεςθ 

Το Ζργο κα παρζχει πολφκαναλικά ςθμεία εξυπθρζτθςθσ προςφζροντασ τισ προτεινόμενεσ 

υπθρεςίεσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ από πολλαπλά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό, διευκολφνεται θ 

ελεφκερθ περιιγθςι των χρθςτϊν ςτθν πλθροφορία με διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ρολυκαναλικι διάκεςθ. Το υπό προμικεια λογιςμικό κα 

διατίκεται μζςω διαδικτφου, κινθτϊν ςυςκευϊν και τρίτων οκονϊν με κάλυψθ του ςυνόλου των 

δυνατϊν καναλιϊν διάκεςθσ.     

Ηλεκτρονικι Ρροςβαςιμότθτα 

Το Ζργο κα αναπτφξει πλατφόρμα ανοιχτϊν δεδομζνων (open Data) που κα πλθρεί τα διεκνι 
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πρότυπα θλεκτρονικισ προςβαςιμότθτασ με ςκοπό να καλφψει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο το 

μεγαλφτερο δυνατό ποςοςτό χρθςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων ΑμεΑ και θλικιωμζνων. Για τθν 

υλοποίθςθ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου κα λθφκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ πρόνοιεσ 

προςβαςιμότθτασ για ΑμεΑ και θλικιωμζνουσ και κα εφαρμοςτοφν οι αρχζσ τθσ ςχεδίαςθσ για 

όλουσ (Design for all). Συγκεκριμζνα: 

 Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ του Ζργου κα ςχεδιαςτοφν και κα αναπτυχκοφν ϊςτε να 

ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ διαδικτυακοφ περιεχομζνου (Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεκνι οργανιςμοφ World Wide Web Consortium 

(W3C) ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ΑΑ. Επιπλζον, θ ζκδοςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν για χριςθ  

μζςω  κινθτϊν  και φορθτϊν ςυςκευϊν κα λαμβάνει υπόψθ τισ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ για 

Χριςθ Διαδικτυακοφ Ρεριεχομζνου από Κινθτζσ ςυςκευζσ, ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web Best 

Practices 1.0) του W3C. 

 Το Διαδικτυακό πλθροφοριακό ςφςτθμα κα ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τον Νόμο 

4591/2019 που αφορά τθν Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία: α) τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016, 

για τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των 

οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα και β) του άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 του 

Συμβουλίου τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2017. 

 Οι υπθρεςίεσ που κα υλοποιθκοφν κα είναι ςυμβατζσ και κα δοκιμαςτοφν με διαδεδομζνεσ 

υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ και τεχνικά βοθκιματα που χρθςιμοποιοφν τα ΑμεΑ (π.χ. 

αναγνϊςτεσ  οκόνθσ, ειδικοί διακόπτεσ και ςυςτιματα αλλθλεπίδραςθσ, μεγεκυντζσ 

οκόνθσ). 

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του Ζργου κα κάνουν εφαρμογι τθσ 

«ψθφιακισ παροχισ υπθρεςιϊν ωσ προεπιλογι» (digital by default), εφαρμόηοντασ τισ αρχζσ 

«Privacy by Design and by Default» του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων 

(GDPR). 

Ο Διμοσ Ηρακλείου δεςμεφεται ότι κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προςαρμογισ για εξαςφάλιςθ 

προςβαςιμότθτασ για ΑμεΑ με δικά του ζξοδα.  
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Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Εξαςφάλιςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με αναπθρία. 

Θ προτεινόμενθ πράξθ διαςφαλίηει τθν προςβαςιμότθτα των ατόμων με αναπθρία ςφμφωνα με το 

ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ διάκριςθσ 

Θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει \ ςζβεται τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και 

αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. Συγκεκριμζνα, το Ζργο υποςτθρίηει πλιρωσ τθν 

ιδζα ότι οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ πρζπει να επωφελοφνται εξίςου από τθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ 

και τθσ τεχνολογίασ και ότι όλοι πρζπει να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν επιςτθμονικι εκπαίδευςθ και 

ςτθν επιςτθμονικι ςταδιοδρομία. Ο Διμοσ Θρακλείου ζχει πλιρθ επίγνωςθ τθσ υποεκπροςϊπθςθσ 

των γυναικϊν ςτουσ επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ κλάδουσ και κα ςυμβάλει ςυγκεκριμζνα 

ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Σε αυτό το πλαίςιο, 

για όλα τα επιςτθμονικά αποτελζςματα και τθν τεχνολογία που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

ζργου, ο Διμοσ Θρακλείου κα προωκιςει ιςορροπία μεταξφ των φφλων των κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου. Το ζργο κα χρθςιμοποιιςει γλωςςικά ουδζτερθ γλϊςςα. Θ κοινοπραξία ζχει 

επίςθσ πλιρθ επίγνωςθ των κεμάτων φφλου ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία (αναφ. "Επιτροπι 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου: Γυναίκεσ και Επιςτιμθ: Αριςτεία και Καινοτομία - Λςότθτα των 

Φφλων ςτθν Επιςτιμθ", SEC (2005) 370.). Επιπλζον, το Ζργο ευκυγραμμίηεται πλιρωσ με τισ 

ακόλουκεσ οδθγίεσ: α) οδθγία 79/7 / ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 1978: προοδευτικι 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

β) οδθγία 92 / 85 / ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 19θσ Οκτωβρίου 1992 για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 

και τθσ υγείασ των εγκφων, λεχϊνων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων γ) Οδθγία 2000/78 / ΕΚ του 

Συμβουλίου, τθσ 27θσ Νοεμβρίου 2000, για τθ κζςπιςθ γενικοφ πλαιςίου για τθν ίςθ μεταχείριςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ και το επάγγελμα · δ) ςτθν οδθγία 2004/113 / ΕΚ του Συμβουλίου ςτισ 13 

Δεκεμβρίου 2004: εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθν 

πρόςβαςθ ςε αγακά και υπθρεςίεσ και τθν παροχι αυτϊν · ε) 2006/54 / ΕΚ τθσ 5θσ Λουλίου 2006: 

εφαρμογι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα 

απαςχόλθςθσ και απαςχόλθςθσ (αναδιατφπωςθ), ςτ) οδθγία 2010/18 / ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 8θσ 

Μαρτίου 2010 (η) Οδθγία 2010/41 / ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Λουλίου 2010, για τθν εφαρμογι τθσ 

αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθ γονικι άδεια που ςυνιφκθ από 
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τθν BUSINESSEUROPE, τθν UEAPME, τθν CEEP και τθ CES και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 96/34 / ΕΕ 

ςχετικά με τισ γυναίκεσ που αςκοφν αυτοτελι επαγγελματικι δραςτθριότθτα και τθν κατάργθςθ τθσ 

οδθγίασ 86/613 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και (θ) C100 - Σφμβαςθ για τθν ιςότθτα των αμοιβϊν, 1951 

(αρικ. 100) τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ: Λςότθτα Ευκαιριϊν. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ 

διάκριςθσ -Ολοκλιρωςθ ςε πλατφόρμεσ διαλειτουργικότθτασ. Δυνατότθτα εγγραφισ ςε μθτρϊα 

υπθρεςιϊν - Θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει \ ςζβεται τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 

και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ 

Αναμενόμενα οφζλθ  
Τα αναμενόμενα οφζλθ του Ζργου αφοροφν ςτθν άρςθ τθσ πολυδιάςπαςθσ των δράςεων 

παραγωγισ και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου αλλά και ςτθ ςθμαντικι ϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. Αναμζνεται ότι θ φπαρξθ αυτοφ του ζργου κα μειϊςει το κόςτοσ παραγωγισ 

(βοθκϊντασ ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ υπάρχοντοσ υλικοφ για άλλουσ ςκοποφσ) αλλά ταυτόχρονα 

κα δϊςει ϊκθςθ ςτθ δθμιουργία νζων καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

Ομάδεσ ωφελοφμενων  
Στισ ομάδεσ οφελοφμενων του Ζργου ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Ο Διμοσ Ηρακλείου κα επωφελθκεί από τθν καλφτερθ οργάνωςθ και τθν άρςθ τθσ 

πολυδιάςπαςθσ, μειϊνοντασ ταυτόχρονα το κόςτοσ παραγωγισ υλικοφ για τθν κάλυψθ 

παρόμοιων αναγκϊν. Το κζρδοσ κα μπορεί να διοχετευτεί για τθν υλοποίθςθ περιςςότερων 

ςχετικϊν δράςεων. 

 Οι φορείσ και εταιρίεσ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ κα επωφελθκοφν κακϊσ κα ζχουν 

ςτθ διάκεςθ τουσ τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ με τθ μορφι δεδομζνων ψθφιακοφ και 

πολυμεςικοφ υλικοφ, ενϊ ταυτόχρονα κα ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ και ξεκάκαρουσ 

μθχανιςμοφσ αδειοδότθςθσ τθσ πρόςβαςθσ τουσ ςε περιεχόμενο μειϊνοντασ τθ 

γραφειοκρατία και κάνοντασ δυνατι τθν άμεςθ διαςφνδεςθ με τθν κεντρικι υπθρεςία για 

άμεςθ διάκεςθ περιεχομζνου. 

 Οι πολίτεσ και οι επιςκζπτεσ τθσ Κριτθσ κακόςον κα ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ 

πρωτοποριακζσ υπθρεςίεσ μζςω των οποίων κα μποροφν να εξερευνιςουν τον πλοφςιο 
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πολιτιςτικό πλοφτο του νθςιοφ. Καλφτερθ πρόςβαςθ ςε προωκθτικό περιεχόμενο ςθμαίνει 

καλφτερεσ δυνατότθτεσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν διάχυςθσ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ ενιςχφοντασ με τον τρόπο αυτό το τουριςτικό προϊόν και τθν πολιτιςτικι 

κλθρονομιά του τόπου.  

Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ διάκριςθσ 

Θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει \ ςζβεται τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν και 

αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. Συγκεκριμζνα, το Ζργο υποςτθρίηει πλιρωσ τθν 

ιδζα ότι οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ πρζπει να επωφελοφνται εξίςου από τθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ 

και τθσ τεχνολογίασ και ότι όλοι πρζπει να ζχουν ίςεσ ευκαιρίεσ ςτθν επιςτθμονικι εκπαίδευςθ και 

ςτθν επιςτθμονικι ςταδιοδρομία. Ο Διμοσ Θρακλείου ζχει πλιρθ επίγνωςθ τθσ υποεκπροςϊπθςθσ 

των γυναικϊν ςτουσ επιςτθμονικοφσ και τεχνολογικοφσ κλάδουσ και κα ςυμβάλει ςυγκεκριμζνα 

ςτθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ. Σε αυτό το πλαίςιο, 

για όλα τα επιςτθμονικά αποτελζςματα και τθν τεχνολογία που κα αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο του 

ζργου, ο Διμοσ Θρακλείου κα προωκιςει ιςορροπία μεταξφ των φφλων των κατά τθ διάρκεια 

εκτζλεςθσ του ζργου. Το ζργο κα χρθςιμοποιιςει γλωςςικά ουδζτερθ γλϊςςα. Θ κοινοπραξία ζχει 

επίςθσ πλιρθ επίγνωςθ των κεμάτων φφλου ςτθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία (αναφ. "Επιτροπι 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου: Γυναίκεσ και Επιςτιμθ: Αριςτεία και Καινοτομία - Λςότθτα των 

Φφλων ςτθν Επιςτιμθ", SEC (2005) 370.). Επιπλζον, το Ζργο ευκυγραμμίηεται πλιρωσ με τισ 

ακόλουκεσ οδθγίεσ: α) οδθγία 79/7 / ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 1978: προοδευτικι 

εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

β) οδθγία 92 / 85 / ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 19θσ Οκτωβρίου 1992 για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ 

και τθσ υγείασ των εγκφων, λεχϊνων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων γ) Οδθγία 2000/78 / ΕΚ του 

Συμβουλίου, τθσ 27θσ Νοεμβρίου 2000, για τθ κζςπιςθ γενικοφ πλαιςίου για τθν ίςθ μεταχείριςθ 

ςτθν απαςχόλθςθ και το επάγγελμα · δ) ςτθν οδθγία 2004/113 / ΕΚ του Συμβουλίου ςτισ 13 

Δεκεμβρίου 2004: εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθν 

πρόςβαςθ ςε αγακά και υπθρεςίεσ και τθν παροχι αυτϊν · ε) 2006/54 / ΕΚ τθσ 5θσ Λουλίου 2006: 

εφαρμογι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν ςε κζματα 

απαςχόλθςθσ και απαςχόλθςθσ (αναδιατφπωςθ), ςτ) οδθγία 2010/18 / ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 8θσ 

Μαρτίου 2010 (η) Οδθγία 2010/41 / ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 7θσ Λουλίου 2010, για τθν εφαρμογι τθσ 
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αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανδρϊν και γυναικϊν όςον αφορά τθ γονικι άδεια που ςυνιφκθ από 

τθν BUSINESSEUROPE, τθν UEAPME, τθν CEEP και τθ CES και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 96/34 / ΕΕ 

ςχετικά με τισ γυναίκεσ που αςκοφν αυτοτελι επαγγελματικι δραςτθριότθτα και τθν κατάργθςθ τθσ 

οδθγίασ 86/613 / ΕΟΚ του Συμβουλίου και (θ) C100 - Σφμβαςθ για τθν ιςότθτα των αμοιβϊν, 1951 

(αρικ. 100) τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ: Λςότθτα Ευκαιριϊν. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Ρροαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν και τθσ μθ 

διάκριςθσ -Ολοκλιρωςθ ςε πλατφόρμεσ διαλειτουργικότθτασ. Δυνατότθτα εγγραφισ ςε μθτρϊα 

υπθρεςιϊν - Θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει \ ςζβεται τθν ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν 

και αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, πεποικιςεων, 

αναπθρίασ, θλικίασ, γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 
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Ραραδοτζα και χρονικόσ προςδιοριςμόσ 
Θ πράξθ ζχει ςυνολικι διάρκεια 12 μινεσ και περιλαμβάνει τα εξισ παραδοτζα: 

ΑΙΘΜΟΣ ΡΑΑΔΟΤΕΟΥ ΤΥΡΟΣ  
ΜΗΝΑΣ 
ΡΑΑΔΟΣΗΣ 

ΦΑΣΗ Α. Συλλογι και ανάλυςθ απαιτιςεων 

 Μελζτθ εφαρμογισ Αναφορά Μ2 

ΦΑΣΗ Β. Υλοποίθςθ 

  
Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και 
καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

Λογιςμικό Μ9 

  
Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 
εξουςιοδότθςθσ φορζων  

Λογιςμικό Μ9 

  

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο 
ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 
φορείσ και επιχειριςεισ 

Λογιςμικό Μ9 

  
Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν 
χριςθσ ςε περιεχόμενο 

Λογιςμικό Μ9 

  

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ 
όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

Λογιςμικό Μ9 

 

Ρ6.Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο 
Ψθφιακό Αποκετιριο 

Λογιςμικό Μ9 

 

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων 
ςυλλογϊν 

Λογιςμικό Μ9 

 

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου για 
ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

Λογιςμικό Μ9 

 ΦΑΣΗ Γ. Ριλοτικι λειτουργία και εκπαίδευςθ 

 
Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

Ραραμετροποίθςθ και 
ειςαγωγι ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 

Μ11 

  
Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικό 
υλικό 

Εργαςίεσ - αναφορά Μ11 

  Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ Εργαςίεσ - αναφορά Μ12 

Το ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ κα διαχειριςτεί τα παραδοτζα τθσ πράξθσ ςτο πλαίςιο των δράςεων 

εξωςτρζφειάσ του ςτου Τομείσ Τουριςμοφ Ρολιτιςμοφ τόςο ςτθν πόλθ του Θρακλείου όςο και κατά 

τθν διάρκεια ςυμμετοχισ ςε εμπορικζσ και τουριςτικζσ εκκζςεισ.  

Το ςφνολο του απαραίτθτου κόςτουσ αξιοποίθςθσ των παραδοτζων τθσ πράξθσ κα καλυφκεί από 

ίδιουσ πόρουσ του Διμου Θρακλείου. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Βιωςιμότθτα, λειτουργικότθτα, αξιοποίθςθ. Το ςφνολο των 





 

Σελίδα 81 

παραδοτζων του Ζργου κα παραλθφκοφν και κα αξιοποιθκοφν από τον ΔΗΜΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ 

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ. Το ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΙΣΜΟΥ κα 

αναλάβει πλιρωσ  τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ των παραδοτζων τθσ πράξθσ με αναφορά ςτθν 

ομάδα ζργου και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

Ακολουκεί αναλυτικότερθ παρουςίαςθ κάκε παραδοτζου: 

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου  

Το υποςφςτθμα αυτό κεωρείται θ καρδιά του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου Τουριςτικοφ και 

Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου και αναλαμβάνει να διεκπεραιϊςει το ςφνολο των ενεργειϊν 

καταλογογράφθςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου. Κατά τθν ειςαγωγι του ψθφιακοφ υλικοφ, το 

υποςφςτθμα αυτό κα πρζπει να παρζχει μθχανιςμό θμιαυτόματθσ δθμιουργίασ κεματικϊν 

ςυλλογϊν βάςει του οποίου κα πραγματοποιοφνται ςυςχετίςεισ με το ιδθ υπάρχον περιεχόμενο 

και μετα-δεδομζνα. 

Το υποςφςτθμα αυτό ζχει ζναν περιοριςμζνο αρικμό χρθςτϊν (Στελζχθ του Διμου) με 

διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςε πλθροφορία αλλά και δικαιϊματα χριςθσ επί τθσ πλθροφορίασ.  

Συνοπτικά, το υποςφςτθμα αυτό υποςτθρίηει τον παρακάτω ρόλο χρθςτϊν: 

Διαχειριςτισ Ρεριεχομζνου 

 Ρρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου 

 Δθμιουργία κατθγοριϊν περιεχομζνου 

 Μεταφόρτωςθ ψθφιακοφ υλικοφ  

 

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων  

Το υποςφςτθμα αυτό παρζχει μία ενιαία πλατφόρμα διαχείριςθσ ρόλων για όλα τα υποςυςτιματα 

και ταυτόχρονα αναλαμβάνει τθν εξουςιοδότθςθ πρόςβαςθσ ςε εξωτερικοφσ χριςτεσ που 

επικυμοφν να αποκτιςουν άδεια χριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου. 

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ 

χριςτεσ, φορείσ και επιχειριςεισ  
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Το υποςφςτθμα αυτό κα παρζχει όχι μόνο τθ δυνατότθτα ςτοχευμζνθσ αναηιτθςθσ ενόσ ψθφιακοφ 

αρχείου από το ςφνολο του περιεχομζνου, αλλά κα υποςτθρίηει τθν αναηιτθςθ ςχετικοφ 

περιεχομζνου με γενικότερεσ ζννοιεσ, γεγονότα και κατθγορίεσ παρζχοντασ ζτςι μία ολοκλθρωμζνθ 

ςυλλογι ςχετικοφ ψθφιακοφ υλικοφ.  

Μζροσ τθσ παραπάνω λειτουργικότθτασ κα είναι διακζςιμθ ωσ διαδικτυακι υπθρεςία, μζςω τθσ 

οποίασ οι επιςκζπτεσ κα μποροφν να αναηθτιςουν και να εξερευνιςουν μία ςυλλογι να κάνουν 

χριςθ τθσ υπθρεςίασ αναηιτθςθσ και των φίλτρων αναηιτθςθσ.  

Ραράλλθλα, οι παραπάνω μθχανιςμοί κα είναι διακζςιμοι και με τθν μορφι APIs (RESTful 

endpoints), ϊςτε να παρζχεται θ εφκολθ λειτουργία τουσ και από λογιςμικό τρίτων (π.χ., mobile 

applications, portals, κλπ.). 

Επιπλζον των μθχανιςμϊν αυτϊν, το ψθφιακό υλικό κα είναι διακζςιμο από τθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου. Επιπλζον μζςω τθσ πφλθσ κα παρζχονται πλθροφορίεσ ςτουσ τελικοφσ 

χριςτεσ, ςτουσ φορείσ και ςτισ επιχειριςεισ ςχετικά με το ζργο, τα προςδοκϊμενα οφζλθ, τισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ και κα κάνει μζριμνα, ϊςτε να είναι προςβάςιμθ από όλουσ 

ςυμπεριλαμβανομζνων θλικιωμζνων και ΑμεΑ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ του κοινοφ και των 

ςυμμετεχόντων ςχετικά με το ςκοπό τθσ πράξθσ, κα πραγματοποιθκεί προϊκθςθ ψθφιακοφ υλικοφ 

δθμοςιότθτασ από τον Ανάδοχο, μζςω τθσ προβολισ ςτθ διαδικτυακι πφλθ αλλά και ςε μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ. 

Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

Το υποςφςτθμα αυτό αναλαμβάνει να διεκπεραιϊςει τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθ χριςθ 

ψθφιακοφ περιεχομζνου.  Ριο ςυγκεκριμζνα το υποςφςτθμα αυτό κα είναι διακζςιμο ςτουσ φορείσ 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξουςιοδότθςθσ του φορζα ι τθσ επιχείρθςθσ. Από το 

υποςφςτθμα αυτό, φορείσ, πολίτεσ αλλά και επιχειριςεισ κα μποροφν να  κατακζτουν αιτιςεισ 

αδειοδότθςθσ για τθ χριςθ του περιεχομζνου για ςυγκεκριμζνουσ ςκοποφσ. Οι αιτιςεισ αυτζσ κα 

είναι ορατζσ μόνο ςε ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ του Διμου τα οποία ζχουν αναλάβει τθ διεκπεραίωςθ 

αιτιςεων αδειοδότθςθσ. Επιπλζον, κα υποςτθρίηεται θ μεταφόρτωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνων 

αρχείων τόςο από τον αιτοφντα αδειοδότθςθσ αλλά και από τθν πλευρά του Διμου. Από τθν 

πλευρά του Διμου κα γίνεται υπογραφι αδειϊν χριςθσ μετά από τθν ολοκλιρωςθ των 
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προβλεπόμενων εςωτερικϊν διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ. 

 Ρρόςβαςθ ςτισ κατατεκειμζνεσ αιτιςεισ 

 Διαδικαςία ζγκριςθσ αιτιςεων/παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων 

 Μεταφόρτωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνων αρχείων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Ραρακολοφκθςθ πορείασ αίτθςθσ 

 Στατιςτικά πορείασ-ικανοποίθςθσ αιτιςεων  

 

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ 

διαλειτουργικότθτασ 

Το υποςφςτθμα αυτό αναλαμβάνει να διεκπεραιϊςει τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθ χριςθ 

των υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ που κα παρζχονται από τθν πλατφόρμα. Στθν περίπτωςθ που 

θ αδειοδότθςθ αφορά και χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ, το υποςφςτθμα αυτό κα αξιοποιεί τισ 

υπθρεςίεσ του «Υποςυςτιματοσ αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο» για τθ 

ςυνολικι αδειοδότθςθ τόςο των APIs όςο και του περιεχομζνου. 

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

Θ υπθρεςία αυτι κα αναλαμβάνει τθ μετάπτωςθ και ςυγκζντρωςθ του ςυνόλου του ψθφιακοφ 

περιεχομζνου από τισ υφιςτάμενεσ τράπεηεσ ψθφιακοφ περιεχομζνου (π.χ., βάςεισ δεδομζνων, file 

storage services, κλπ.) του Διμου Θρακλείου ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο. Θ υπθρεςία αυτι, κα 

παρζχει τθ δυνατότθτα ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, αυτοματοποιθμζνων ελζγχων εντοπιςμοφ λακϊν, 

επικφρωςθσ δεδομζνων, κακϊσ και μαηικϊν προεπιλεγμζνων διορκϊςεων και εμπλουτιςμοφ 

δεδομζνων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ προςαρμογι των δεδομζνων ςτθ δομι του νζου 

ςυςτιματοσ. 

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

Αποτελεί θλεκτρονικι υπθρεςία θ οποία κα είναι διακζςιμθ από το Ψθφιακό Αποκετιριο. Μζςω 

τθσ υπθρεςίασ αυτισ οι χριςτεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο διακζςιμο ψθφιακό υλικό του ψθφιακοφ 

αποκετθρίου, επιτρζποντασ τθν αξιοποίθςι του για τθ δθμιουργία ςυλλογϊν από τουσ ίδιουσ τουσ 

χριςτεσ. Θ πλατφόρμα κα ωφελιςει κυρίωσ τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του Θρακλείου, αλλά και 
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κοινότθτεσ χρθςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ (π.χ., τοπικοί ςφλλογοι), οι οποίοι κα μποροφν να 

αξιοποιιςουν το υψθλισ ποιότθτασ περιεχόμενο δθμιουργϊντασ εξατομικευμζνεσ ψθφιακζσ 

ςυλλογζσ. Συγκεκριμζνα, αιτοφμενοι τθν κατάλλθλθ αδειοδότθςθ για τθ χριςθ του περιεχομζνου 

μζςω των προαναφερκζντων υποςυςτθμάτων, οι χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ κα μποροφν να 

δθμιουργιςουν και να επεξεργαςτοφν ςυλλογζσ ςυγκεκριμζνων κεματικϊν τισ οποίεσ κα μποροφν 

να υποςτθρίξουν παρζχοντασ τόςο τεκμθρίωςθ από τισ προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ αλλά και 

εμπλουτίηοντασ τισ με δικό τουσ πολυμεςικό υλικό. Θ υπθρεςία κα υποςτθρίηει τθ δυνατότθτα 

ςυνεργατικισ διατιρθςθσ των ςυλλογϊν με βάςθ τεχνολογίεσ «υπολογιςτικοφ νζφουσ» για τθ 

διαχείριςθ γνϊςθσ ςχετικισ με το διακζςιμο περιεχόμενο (φωτογραφικό υλικό, βίντεο, κ.λπ.). Κα 

προςφζρει επιλογζσ ςυνεργατικισ δθμιουργίασ ψθφιακϊν πολυμεςικϊν ςυλλογϊν, κακϊσ κα 

παρζχει πρωτότυπεσ τεχνικζσ λφςεισ μζςω προθγμζνων τεχνικϊν απεικόνιςθσ για τθ διευκόλυνςθ 

τθσ επαυξθμζνθσ παρουςίαςθσ πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ περιεχομζνου. 

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου για ζξυπνεσ φορθτζσ 

Θ εφαρμογι κα αφορά ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ (smartphones, tablets) και κα επιτρζπει ςτουσ 

τελικοφσ χριςτεσ τθν εφκολθ πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό αποκετιριο με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ και 

πλοιγθςθσ ςε ιδθ υπάρχουςεσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ. Επιπλζον, κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθ 

μεταφόρτωςθ ψθφιακοφ υλικοφ, τθ δθμιουργία νζων ςυλλογϊν, τθν επεξεργαςία ψθφιακοφ 

περιεχομζνου, κακϊσ και τθ ςυνεργατικι δθμιουργία και επεξεργαςία ςυλλογϊν.  Θ εφαρμογι για 

ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ κα παρζχει τθ λειτουργικότθτα των παραπάνω υποςυςτθμάτων, όπωσ θ 

διαχείριςθ και καταλογογράφθςθ περιεχομζνου, εξουςιοδότθςθ φορζων, αναηιτθςθ και πλοιγθςθ 

ςτο ψθφιακό περιεχόμενο και παροχι αδειϊν χριςθσ και αδειοδότθςθ/εξουδιοδότθςθ ςε 

υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ. Ωσ απϊτερο ςκοπό ζχει τθ διάκεςθ και ανάδειξθ του περιεχομζνου 

τόςο ςτουσ επιςκζπτεσ και τουσ πολίτεσ του Θρακλείου κακϊσ και ςτουσ τοπικοφσ οικονομικοφσ, 

πολιτιςτικοφσ και τουριςτικοφσ φορείσ οι οποίοι ςυνειςφζρουν τόςο ςτο τουριςτικό αφιγθμα τθσ 

πόλθσ αλλά και ςτθν τουριςτικι και οικονομικι τθσ άνκθςθ. 

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ ςυγκζντρωςθ, τθν επιμζλεια και τθν ειςαγωγι του αρχικοφ ψθφιακοφ 

περιεχομζνου ςε εναλλακτικζσ ψθφιακζσ μορφζσ (π.χ., format, κ.λπ.) ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο, 
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ϊςτε να υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα αξιοποίθςισ του για τισ ανάγκεσ του Διμου. 

Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικό υλικό 

Θ εκπαίδευςθ περιλαμβάνει μία ςτοχευμζνθ διαδικαςία κατάρτιςθσ μζρουσ του προςωπικοφ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και κα αφορά ςτθ χριςθ και διαχείριςθ των προςφερόμενων ςυςτθμάτων και 

διαχειριςτικϊν εργαλείων, ςτοχεφοντασ ςτθν πλιρθ εξοικείωςθ των εκπαιδευόμενων με αυτά. Θ 

ςυνολικι διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ εκτιμάται ςε τουλάχιςτον τρεισ (3) 

ανκρωπομινεσ (Α/Μ). Αναλυτικότερα, θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ αναλφεται ωσ εξισ: 

1) Ρροετοιμαςία – παραγωγι υλικοφ: 2,5 Α/Μ 

2) Διενζργεια εκπαίδευςθσ: 0,25 Α/Μ 

3) Αξιολόγθςθ: 0,25 Α/Μ 

Στο πλαίςιο του Ραραδοτζου 10, θ αναφορά εκπαίδευςθσ κα πρζπει να παρουςιάηει τθν αναλυτικι 

δομι των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων τθσ γενικότερθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Συγκεκριμζνα, κα 

πρζπει να περιγράφονται οι επιμζρουσ διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν, ςυμπεριλαμβάνοντασ 

(α) τθν προετοιμαςία και παραγωγι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ (π.χ. παρουςιάςεισ, ςενάρια χριςθσ, 

ζντυπα εγχειρίδια χριςθσ, κ.α.), (β) τθ διενζργεια τθσ εκπαίδευςθσ (π.χ. ςυντονιςμόσ 

ςυμμετεχόντων, απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, χϊρου διενζργειασ, κ.λπ.), και (γ) τθν αξιολόγθςθ που 

αφορά αποτελζςματα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και τουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ 

αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να βαςιςκεί ςτθν ζμμεςθ αξιολόγθςθ, δθλ. χωρίσ να 

ςυμμετζχουν ενεργά οι εκπαιδευόμενοι και ςτθν άμεςθ αξιολόγθςθ, με χριςθ ςφντομων και 

περιεκτικϊν ερωτθματολογίων.  

Ολόκλθρο το εκπαιδευτικό υλικό κα παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι υπό τθ μορφι 

εικονογραφθμζνων εγχειριδίων χριςθσ (οδθγίεσ χριςθσ) για όλεσ τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ που κα 

περιλαμβάνονται ςτθν εκπαίδευςθ. Τα εγχειρίδια χριςθσ κα πρζπει να παρουςιάηουν με 

περιγραφικό και εφλθπτο τρόπο τθ λειτουργία των παρεχόμενων εφαρμογϊν και να παραδοκοφν ςε 

ζντυπθ και ςε ψθφιακι μορφι. 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία κα πρζπει να περιλαμβάνει διαφορετικζσ μεκόδουσ εκπαίδευςθσ, οι 

οποίεσ κα δρουν ςυμπλθρωματικά, εξαςφαλίηοντασ τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με 

τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν και διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ, κακϊσ και τθ ςυςτθματικι 
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υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία. Ζτςι, κα πρζπει να  χρθςιμοποιθκοφν οι 

παρακάτω τρόποι εκπαίδευςθσ: 

 Σεμινάρια: Τυπικά ςεμινάρια με παρουςιάςεισ, οπτικοακουςτικό υλικό, ερωτιςεισ – 

απαντιςεισ και αντίτυπα υλικοφ. 

 Δοκιμαςτικι υποςτθριηόμενθ χριςθ: Δοκιμαςτικι χριςθ των ςυςτθμάτων από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ, υπό τθν εποπτεία, υποςτιριξθ και επζμβαςθ των εκπαιδευτϊν, με 

ταυτόχρονθ καταγραφι διαφόρων προβλθμάτων ερωτιςεων από τουσ εκπαιδευτζσ. 

 Συλλογικι ςυηιτθςθ υποςτθριηόμενθσ χριςθσ: Ανοιχτι ςυηιτθςθ με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ 

τθσ διαδικαςίασ και των ςεμιναρίων ζωσ τθν υφιςτάμενθ χρονικι ςτιγμι. 

 Δοκιμαςτικι αυτόνομθ χριςθ με ςθμειωματάρια βοικειασ: Δοκιμαςτικι χριςθ των 

ςυςτθμάτων από τουσ εκπαιδευομζνουσ, υπό τθν εποπτεία, αλλά χωρίσ τθν «υποςτιριξθ» 

των εκπαιδευτϊν, με καταγραφι από τουσ εκπαιδευομζνουσ τθσ αναγκαίασ βοικειασ που 

κα χρειάηονταν ςε ειδικό ςθμειωματάριο. 

Θ εκπαίδευςθ κα πρζπει να πραγματοποιθκεί από τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εξειδικευμζνουσ και 

καταρτιςμζνουσ εκπαιδευτζσ ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα. Θ εκπαίδευςθ κα απευκφνεται ςε 

τουλάχιςτον δζκα (10) χριςτεσ των ςυςτθμάτων και κα διαρκζςει ςυνολικά τουλάχιςτον δζκα (10) 

ϊρεσ. Θ χρονικι αλλθλουχία των ενοτιτων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ φαίνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα (Ρίνακασ 1). 

 

 

 

 

Ρίνακασ 1: Χρονοπρογραμματιςμόσ εκπαίδευςθσ 

Κατάτμθςθ ςε 12 εβδομάδεσ  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ρροετοιμαςία – παραγωγι υλικοφ      
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Διενζργεια εκπαίδευςθσ          

Αξιολόγθςθ          

 

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ  

Κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ, τα προτεινόμενα υποςυςτιματα κακϊσ και θ εφαρμογι 

για φορθτζσ ςυςκευζσ κα γίνουν διακζςιμα για το κοινό γνωςτοποιϊντασ ςτουσ χριςτεσ ότι το ζργο 

βρίςκεται ςε πιλοτικι λειτουργία. Κατά τθ διάρκεια αυτισ, κα γίνει ςυλλογι και αξιοποίθςθ 

δεδομζνων από ερωτθματολόγια που κα ενςωματωκοφν ςτισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ και  ςτθν 

εφαρμογι για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ του παρόντοσ Ζργου. Επίςθσ, κα παραδοκοφν τα τελικά 

εγχειρίδια χριςθσ με ενςωματωμζνα τα αποτελζςματα-διορκϊςεισ που ενδεχομζνωσ να 

προκφψουν κατά τθν διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ. Τζλοσ, ςτο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ και με 

ςκοπό τθν ανάδειξθ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα διοργανϊςει δφο ενθμερωτικζσ θμερίδεσ 

απευκυνόμενεσ ςτο ευρφ κοινό.  

Αναλυτικότερα: 

• Δθμιουργία Λςτοςελίδασ του Ζργου. Αφορά τθν δθμιουργία ιςτότοπου από τον ανάδοχο 

ςχετικά με το Ζργο με εκτενι αναφορά ςτο ζργο, τα προςδοκϊμενα οφζλθ, τισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ και μζριμνα ϊςτε να είναι προςβάςιμοσ από όλουσ ςυμπεριλαμβανομζνων 

θλικιωμζνων και ΑμεΑ. 

•  Οργάνωςθ δφο ενθμερωτικϊν θμερίδων. 

•  Σχεδίαςθ και δθμιουργία υλικοφ δθμοςιότθτασ από τον ανάδοχο. 

•  Δθμιουργία ςτρατθγικισ προβολισ ςε κοινωνικά δίκτυα. 

• Τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν ςθμάτων του ΕΣΡΑ ςε όλα τα υπό παράδοςθ ςυςτιματα 
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Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 
Για τθν ωρίμανςθ του Ζργου ζχει γίνει ανάλυςθ απαιτιςεων από τον Διμο Θρακλείου και ζχει γίνει 

καταγραφι των απαιτιςεων με τθ μορφι μελζτθσ για τθν προμικεια πλατφόρμασ ανοιχτϊν 

δεδομζνων (open Data), για τθν αποκικευςθ, διαχείριςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου από 

ζργα τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ, θ οποία ςυνοψίηεται ςτο ΤΕΧΝΛΚΟ ΡΑΑΤΘΜΑ 

του παρόντοσ.  

Με βάςθ τθ μελζτθ κα γίνει προμικεια αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ. Ο ανάδοχοσ κα 

παραμετροποιιςει τθν υπθρεςία ανοιχτϊν δεδομζνων  ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτα 

χαρακτθριςτικά και τισ προδιαγραφζσ που παρουςιάηονται ςτο ΤΕΧΝΛΚΟ ΡΑΑΤΘΜΑ. 

 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου κα 

φιλοξενθκεί ςτθν Υποδομι Υπολογιςτικοφ Νζφουσ (Cloud) του Διμου Θρακλείου, κακϊσ και ςτθν 

Υποδομι Κυβερνθτικοφ Υπολογιςτικοφ Νζφουσ (G-Cloud) τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ βρίςκονται ιδθ ςε λειτουργία και 

αποτελοφν αυτοδιαχειριηόμενεσ υπολογιςτικζσ υποδομζσ για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν ωσ 

υπθρεςίεσ (Software as a Service - SaaS). 

 

1. Το Cloud του Διμου Θρακλείου ςτθρίηεται ςτο ανοιχτό λογιςμικό OpenStack, ζνα ςφνολο 

εργαλείων λογιςμικοφ για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

υπολογιςτικϊν «νεφϊν». Το Openstack εκτελείται ςτο ςφςτθμα ΒΧ900 τεχνολογίασ Blade τθσ 

Fujitsu με τθ χριςθ διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων αποκικευςθσ (SAN) και εγκατεςτθμζνθ 

υπολογιςτικι ιςχφ 288 CPUs και 1TB RAM, που δίνει τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ και επζκταςθσ 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ που παρουςιάηονται.  

Θ χριςθ τθσ παραπάνω υπολογιςτικισ υποδομισ προςφζρει: 

i. Επεκταςιμότθτα με αγορά νζων αποκθκευτικϊν μζςων ι διακομιςτϊν. 

ii. Κεντρικι απομακρυςμζνθ διαχείριςθ. 

iii. Άμεςθ παροχι επιπλζον πόρων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε ςυνκικεσ φόρτου. 

iv. Ορκότερθ αξιοποίθςθ των επιμζρουσ υπολογιςτικϊν πόρων των διακομιςτϊν. 

v. Μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ. 

vi. Υψθλι διακεςιμότθτα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που αγγίηει το ποςοςτό 99.9% τον 

χρόνο. 
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vii. Σθμαντικι μείωςθ χρόνου διαχειριςτικϊν εργαςιϊν, όπωσ τθσ δθμιουργίασ νζων 

εικονικϊν μθχανϊν ανεξαρτιτωσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ. 

2. Το G-Cloud τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

εξυπθρετεί πλιρωσ τθ διαλειτουργικότθτα πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Δθμοςίων 

Φορζων και Οργανιςμϊν και αποςκοπεί ςτθν καλφτερθ οργάνωςθ και ςυντονιςμό τουσ ςε 

ςχζςθ με τθ διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ, επιφζροντασ ςθμαντικι μείωςθ δαπανϊν. Το 

Κυβερνθτικό Υπολογιςτικό Νζφοσ ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και των 

επιχειριςεων, απλοποιϊντασ τισ ςχζςεισ τουσ με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ενιςχφοντασ τισ 

υποδομζσ και τθν αςφάλεια τθσ πλθροφορίασ. 

H χριςθ τθσ παραπάνω υπολογιςτικισ υποδομισ προςφζρει τα ακόλουκα: 

i. Εικονικζσ μθχανζσ (virtual machines) που υλοποιοφνται με χριςθ του λογιςμικοφ 

vmware (ver. 6) ςε υπολογιςτικά ςυςτιματα αρχιτεκτονικισ x86.  

ii. Αποκθκευτικό χϊρο ςε storage με χριςθ 3-tier τεχνολογίεσ δίςκων. 

iii. Backup τθσ υποδομισ του φιλοξενοφμενου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του φορζα.  

iv. Δικτυακό εξοπλιςμό για τθν διαςφνδεςθ όλων των ανωτζρω εικονικϊν μθχανϊν και 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο μζςω του δθμοςίου δικτφου ΣΥΗΕΥΞΛΣ.  

v. Ρροςταςία των εικονικϊν μθχανϊν με τθ χριςθ αποςτρατικοποιθμζνων ηωνϊν 

αςφαλείασ (DMZ’s). 

vi. Μθχανιςμοφσ διαμοιραςμοφ φορτίου (Load Balancing) με χριςθ τεχνικϊν L4 ζωσ και 

L7.  

vii. Δυνατότθτα παροχισ μθχανιςμϊν SSL Offloading και Acceleration. 

viii. Συςτιματα καταγραφισ και ανάλυςθσ των ςυμβάντων των εικονικϊν διατάξεων 

αςφάλειασ, που παρζχεται για τθ φιλοξενία και λειτουργία του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ του φορζα. 

ix. Υπθρεςία προςταςία από DDoS επικζςεισ ςε ςυνεργαςία με το τθλεπικοινωνιακό 

πάροχο τθσ υποδομισ (ΟΤΕ Α.Ε.), με άμεςθ και αυτοματοποιθμζνθ ανταπόκριςθ. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Cloud Computing - Φιλοξενία ςε αυτοδιαχειριηόμενθ 

υπολογιςτικι υποδομι “cloud” θ οποία προςφζρει εφαρμογζσ ωσ υπθρεςία (software as a 

service). 
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Συνζργεια - Συμπλθρωματικότθτα Με άλλεσ Ρράξεισ 
Το παρόν Ζργο ζρχεται να προςτεκεί ςτθν ςτρατθγικι Θράκλειο Ζξυπνθ Ρόλθ και γενικότερα ςτθν 

πολιτικι που αφορά τθ διάχυςθ ανοικτϊν δεδομζνων από τον Διμο Θρακλείου. Ο Διμοσ ζχει ιδθ 

κάνει ςθμαντικά βιματα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ ςχετικά με τθ διάκεςθ δεδομζνων τόςο από 

Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ αλλά και από το δίκτυο ανοιχτϊν δεδομζνων που ζχει ιδθ υλοποιθκεί. 

Ταυτόχρονα, το Ζργο είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνο με τθ ςτρατθγικι του Διμου Θρακλείου ςχετικά 

με τθν αξιοποίθςθ του ψθφιακοφ υλικοφ που προζρχεται από δράςεισ προϊκθςθσ και 

δθμοςιότθτασ. Υπό αυτιν τθν ζννοια, θ κεντρικι υπθρεςία κα ςυγκεντρϊςει το ςφνολο του 

ψθφιακοφ υλικοφ το οποίο ζχει παραχκεί ζωσ ςιμερα και ταυτόχρονα ςτο μζλλον κα αποτελζςει 

τθν κεντρικι υπθρεςία αποκικευςθσ νζου περιεχομζνου. 

Ζργα που ζχει υλοποιιςει ο Διμοσ Θρακλείου ςτο πλαίςιο τθσ παραπάνω ςτρατθγικισ: 

 
H ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
https://www.heraklion.gr 

Θ κεντρικι διαδικτυακι πφλθ www.heraklion.gr του Διμου Θρακλείου είναι λιτι, ςφγχρονθ  και 

ειδικά προςαρμοςμζνθ για λειτουργία μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν (smartphones, tablets κλπ), 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτο περιεχόμενο το οποίο αποτελείται από ενότθτεσ οργανωμζνεσ για να 

επιτυγχάνεται θ πλθρζςτερθ προβολι των υπθρεςιϊν τθσ με ζμφαςθ τθν Ενθμζρωςθ, τον 

Ρολιτιςμό, τισ Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ και τθν Ανκεκτικι Ρόλθ. Υλοποιικθκε τα ζτθ 2006-2007 

(Μζτρο 2.2 «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» και Μζτρο 1.5 «Ρροϊκθςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ 

Ρλθροφορίασ» Ρ.Ε.Ρ. Κριτθσ 2000-2006 ). Μζςω τθσ πφλθσ ο δθμότθσ μπορεί: 

 Να υποβάλει προσ τθ Δθμοτικι αρχι αιτιματα για ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, κακϊσ επίςθσ 

και να παίρνει πλθροφορίεσ από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Να υποβάλει θλεκτρονικά αιτιματα για βλάβεσ, παράπονα κ.λπ. μζςω διαδικτφου ϊςτε να 

μθν είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ των δθμοτϊν ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου. Το αίτθμα 

προωκείται αυτόματα ςτθν αρμόδια υπθρεςία για διεκπεραίωςθ και επιςτρζφεται ςτον 

αποςτολζα ο μοναδικόσ κωδικόσ του αιτιματοσ. 

 Να παίρνει πλθροφορίεσ προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ δθμοτικι και φορολογικι 

ενθμερότθτα. Να κάνει θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ και να παίρνει ειδοποιιςεισ. 

 Να ενθμερϊνεται για τοπικά γεγονότα, εκδθλϊςεισ κτλ και να ζχει πρόςβαςθ ςε χρθςτικζσ 

https://www.heraklion.gr/
https://www.heraklion.gr/e-heraklion/e-services/e-services.html
https://www.heraklion.gr/e-services/e-pay/e-pay.html
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πλθροφορίεσ όπωσ κινθματογράφοι, διανυκτερεφοντα φαρμακεία κ.ά. 

 
HERAKLION SMART CITY 
https://smartcity.heraklion.gr 

Θ πόλθ του Θρακλείου ζχει αναπτφξει μια ςτρατθγικι ζξυπνθσ πόλθσ για να γίνει πιο ανταγωνιςτικι 

ςε εκνικό, μεςογειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανοίγουμε το “ψθφιακό περιεχόμενο” του Διμου, 

τισ πλθροφορίεσ, δθλαδι, και τα δεδομζνα που διακζτει, ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Δθμιουργεί ζτςι τθ 

δυνατότθτα αξιοποίθςθσ αυτϊν των δεδομζνων για τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ, 

τθσ ςυμμετοχισ και τθσ ποιότθτασ ηωισ. Ακολουκεί το παράδειγμα όλων των πρωτοπόρων πόλεων 

ςτον κόςμο για επενδφςεισ ςε ανοικτζσ ψθφιακζσ υποδομζσ. 

Ο Διμοσ Θρακλείου παρζχει τθ διαδικτυακι πφλθ smartcity.heraklion.gr για να προβάλει το όραμα 

του για μία ζξυπνθ πόλθ, τθν πόλθ που προςπακεί να αντιμετωπίςει δθμόςια ηθτιματα με τθ 

βοικεια των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν, ςτθ βάςθ μιασ ςυμμετοχικισ 

διαδικαςίασ. Επίςθσ, διακζτει προσ χριςθ Ανοικτά Δεδομζνα τθσ πόλθσ για τθν παρακολοφκθςθ του 

αςτικοφ περιβάλλοντοσ ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ και δθμογραφικά, πολεοδομικά κ.α. 

 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ 
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr 
Θ Ψθφιοποίθςθ του οπτικοφ υλικοφ περιλαμβάνει φωτογραφίεσ και ζγγραφα 19ου αιϊνα, πίνακεσ, 

χάρτεσ, βίντεο και θχθτικό υλικό από ςυνεντεφξεισ επωνφμων και από εκδθλϊςεισ του Διμου 

Θρακλείου. Υλοποιικθκε τα ζτθ 2006 - 2007 από το ΛΤΕ με χρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και Εκνικοφσ πόρουσ (MIS 94617). Το 2018 θ Βικελαία 

Δθμοτικι Βιβλιοκικθ ανταποκρινόμενθ ςτισ ανάγκεσ των καιρϊν, επαναςχεδίαςε τθν «Ψθφιακι 

Βιβλιοκικθ Λςτορικϊν Εγγράφων» με τθν παροφςα Θλεκτρονικι Ψθφιακι Βιβλιοκικθ και διακζτει 

ψθφιοποιθμζνο περιεχόμενο από τθν πλοφςια ςυλλογι του πολιτιςτικοφ υλικοφ που ζχει ςτα 

αρχεία τθσ και τα οποία κζτει ςε ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτο κοινό. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να διαβάςει 

Εφθμερίδεσ και Ρεριοδικά κακϊσ και να μελετιςει το Τοφρκικο Αρχείο και το Αρχείο τθσ 

Δθμογεροντίασ. Πλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται με το νζο λειτουργικό μενοφ αναηιτθςθσ, με 

πολλαπλοφσ και ζξυπνουσ τρόπουσ περιιγθςθσ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
http://vikelaia-epublications.heraklion.gr 

Θ «Βικελαία Δθμοτικι Βιβλιοκικθ» ζχει να επιδείξει κατά τθν τελευταία τριακονταετία μια 

https://smartcity.heraklion.gr/
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/
http://vikelaia-epublications.heraklion.gr/
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ξεχωριςτι δραςτθριότθτα ςτον τομζα των εκδόςεων. Με το εκδοτικό τθσ ζργο, ζχει ςυμβάλει 

ουςιαςτικά ςτθ διάδοςθ των γραμμάτων και των τεχνϊν. Το εκδοτικό τθσ πρόγραμμα ανζρχεται 

περίπου ςε 200 τίτλουσ, κυρίωσ κρθτολογικοφ ενδιαφζροντοσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ 

δραςτθριότθτασ, ζχει ςυνεργαςτεί με διάφορεσ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ, κακϊσ και με πνευματικά 

ιδρφματα και ινςτιτοφτα, με διαπρεπείσ φιλολόγουσ, ιςτορικοφσ και λογοτζχνεσ. Με τον τρόπο αυτό, 

δίνεται θ δυνατότθτα ςτο αναγνωςτικό κοινό να μελετιςει και να προςεγγίςει ερευνθτικά, ζνα 

μεγάλο ςφνολο αξιόλογων και ποιοτικϊν βιβλίων. Σπάνιο, ενόσ τζτοιου μεγζκουσ, εκδοτικό ζργο για 

μια βιβλιοκικθ τθσ περιφζρειασ. 

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΑΔΟΣΗ 
http://www.heraklion.gr/vikelaia/ 

Ψθφιοποίθςθ ιςτορικϊν εγγράφων, βιβλίων, εφθμερίδων από τον 16ο αιϊνα ζωσ και τον 19ο αιϊνα 

– ανάδειξθ και προβολι τουσ ςτο INTERNET με δυνατότθτα αναηιτθςθσ με πολλαπλοφσ όρουσ. 

Υλοποιικθκε με χρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) και 

Εκνικοφσ πόρουσ (MIS 105382) 

ΓΕΩΓΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ 
http://gis.heraklion.gr/ 

Ο Διμοσ Θρακλείου, προκειμζνου να βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ του προσ τουσ πολίτεσ και να 

αναβακμίςει τισ θλεκτρονικζσ του υπθρεςίεσ, αξιοποίθςε Ευρωπαϊκζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και 

δθμιοφργθςε ζνα Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν (Γ.Σ.Ρ. ι G.I.S.). Το ςυγκεκριμζνο ζργο, 

απετζλεςε το 2ο υποζργο του ζργου «Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν και Εξυπθρζτθςθ του 

πολίτθ ςτο Διμο Θρακλείου Κριτθσ» του Μζτρου 2.4 του Ρεριφερειακοφ Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ» και «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και χρθματοδοτικθκε κατά 

80% από το ΕΤΡΑ και κατά 20% από εκνικοφσ πόρουσ.  

Το ςφςτθμα αυτό παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ ψθφιακισ καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ ενόσ 

ςυνόλου πολεοδομικϊν δεδομζνων, όπωσ οι κατά τόπουσ ιςχφοντεσ όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, 

οι Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ, οι Ρράξεισ Εφαρμογισ, τα Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια, τα όρια οικιςμϊν, 

αρχαιολογικϊν ηωνϊν, απαλλοτριϊςεων, ρεμάτων, το οδικό δίκτυο, οι χριςεισ γθσ, ςειςμικά 

δεδομζνα και άλλεσ πολεοδομικζσ πλθροφορίεσ ςε ενιαίο γεωγραφικό υπόβακρο.  

Θ παραπάνω διαδικτυακι εφαρμογι υλοποιικθκε ςτα διοικθτικά όρια του «καποδιςτριακοφ» 

http://www.heraklion.gr/vikelaia/
http://gis.heraklion.gr/
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Διμου Θρακλείου και το 2015 αναβακμίςτθκε, με ιδίουσ πόρουσ, ςτα ςθμερινά όρια του Διμου 

Θρακλείου. Ο διαδραςτικόσ χάρτθσ τροφοδοτικθκε με περιςςότερα από 700 διαγράμματα - χάρτεσ 

και περιςςότερα από 500 ΦΕΚ και ζγγραφα τεκμθρίωςθσ πολεοδομικοφ ενδιαφζροντοσ, τα οποία 

μπορεί με ευχζρεια να εντοπίςει και να αντλιςει ο χριςτθσ με ζνα απλό κλικ ςτον υπολογιςτι, 

χωρίσ απαίτθςθ ειδικοφ λογιςμικοφ. 

 
ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΡΟΣ ΤΟΝ ΕΡΙΣΚΕΡΤΗ 
Ο επιςκζπτθσ του Θρακλείου ζχει ςτθν διάκεςθ του ζνα πλικοσ από προςφερόμενεσ ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ οι παρακάτω: 

 Να απολαφςει υπθρεςίεσ free Wi–fi ςε 140 ςθμεία του κζντρου τθσ πόλθσ, ςε πλατείεσ ςε 

γειτονιζσ και χωριά. Το ελεφκερο Wi-Fi εδραιϊνεται ολοζνα και περιςςότερο και αποτελεί 

ςθμαντικό παράγοντα όςον αφορά ςτθν εμπειρία του επιςκζπτθ ςτθν πόλθ του Θρακλείου. 

Ζχει εδραιωκεί ωσ απόλυτθ ανάγκθ για  επαγγελματίεσ επιςκζπτεσ κακϊσ και για 

επιςκζπτεσ του Θρακλείου. 

 να επιςκεφτεί το info point του Διμου και να γνωρίςει με τθ χριςθ διαδραςτικϊν 

θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων τα ςθμαντικότερα πολιτιςτικά μνθμεία τθσ πόλθσ μασ, να 

εξερευνιςει τθ γραφι του δίςκου τθσ Φαιςτοφ, να φωτογραφθκεί εικονικά ςε πολλά από 

τα ωραιότερα ςθμεία τθσ Κριτθσ και να ςτείλει μζςω e-mail τθ φωτογραφία του ςε φίλουσ. 

Μπορεί, επίςθσ, μζςω διαδραςτικισ οκόνθσ να περιθγθκεί ςτο Θράκλειο τθσ Ενετικισ 

περιόδου μακαίνοντασ πωσ ιταν θ πόλθ τθσ εποχισ. Ακόμα, μπορεί να απολαφςει τθν 

παρακολοφκθςθ video clips και μεγάλθσ ςυλλογισ φωτογραφιϊν. 

 Να δανειςκεί από το info point tablet, να περπατιςει ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και να ςτρζψει 

τθ ςυςκευι προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ παρατθρϊντασ ςε εικονικό περιβάλλον πωσ 

ιταν θ πόλθ τθν εποχι τθσ Ενετοκρατίασ. Το ίδιο μπορεί να επιτφχει με τθ χριςθ τθσ 

εφαρμογισ για κινθτζσ ςυςκευζσ Ρεριιγθςθ ςτθν Ενετικι Κάντια 

 Να περιθγθκεί ςτθν πόλθ με τθ χριςθ του θλεκτρονικοφ οδθγοφ για κινθτζσ ςυςκευζσ 

Ρεριιγθςθ ςτο Θράκλειο. Με τθν χριςθ του GPS τθσ ςυςκευισ εντοπίηεται το ςθμείο 

παρουςίασ και του προτείνεται πολυμεςικό υλικό ξενάγθςθσ ςτα πλθςιζςτερα μνθμεία. 

https://www.heraklion.gr/e-services/wifi/wifi.html
https://www.heraklion.gr/citizen/infopoint/infopoint.html
http://www.heraklion.gr/municipality/infopoint/tourismawards2016digitaltourism.html
https://www.heraklion.gr/ourplace/journey-to-history/journey-to-history.html
https://www.heraklion.gr/ourplace/journey-to-history/journey-to-history.html
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Επίςθσ υπάρχει και ακουςτικι ξενάγθςθ. 

 Μπορεί να περιθγθκεί ςτθν ιςτοςελίδα Θράκλειο, μια πόλθ μια ιςτορία  όπου γίνεται μια ςε 

βάκοσ παρουςίαςθ τθσ ιςτορίασ, του χϊρου και του πολιτιςμοφ του Θρακλείου. 

 Μπορεί να περιθγθκεί μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ προβολισ των πολιτιςτικϊν μνθμείων, 

των αξιοκζατων κακϊσ και του ςυνόλου των δεδομζνων τθσ ενδοχϊρασ του Διμου 

Θρακλείου που χαρακτθρίηουν το οικιςτικό, το φυςικό τοπίο κακϊσ και το τουριςτικό 

προϊόν του ςτθν ιςτοςελίδα Ενδοχϊρα του Θρακλείου. 

 Να γνωρίςει το ςφνολο των γλυπτϊν που υπάρχουν τοποκετθμζνα ςτο αςτικό περιβάλλον 

μζςω τθσ Θλεκτρονικισ γλυπτοκικθσ. 

 Να πλθροφορθκεί για τισ ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται ςτο Διμο 

Θρακλείου (πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ομιλίεσ, εκκζςεισ κτλ.), τα εφθμερεφοντα νοςοκομεία 

ι φαρμακεία, τισ κζςεισ παρκαρίςματοσ για ΑμεΑ είτε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

www.heraklion.gr είτε μζςω τθσ εφαρμογισ για κινθτζσ ςυςκευζσ Δθμότθσ Θρακλείου. 

Συςχζτιςθ με κριτιρια αξιολόγθςθσ: Συνζργεια και ςυμπλθρωματικότθτα τθσ Ρράξθσ - Υψθλι 

ςυνζργεια/ςυμπλθρωματικότθτα 

Το Ζργο αποτελεί βαςικό τμιμα τθσ ςτρατθγικισ του Διμου ςτον Τουριςμό και Ρολιτιςμό και ζχει 

ςχεδιαςτεί ϊςτε να ζχει μζγιςτθ ςυνζργεια με προθγοφμενα και τρζχοντα ζργα του Διμου 

Ηρακλείου με ςτόχο το μζγιςτο δυνατό πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα από τθν υλοποίθςι τθσ.  

http://history.heraklion.gr/background.php?url=&id=&cat=&open=&lang=441&chron=
http://www.rural-heraklion.gr/index.php/el/
http://www.heraklionsculptures.gr/
http://www.heraklion.gr/
http://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/dimotis-hrakleiou-efarmogi-parousiasi-180117.html
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Γενικζσ αρχζσ  

Διαλειτουργικότθτα 
Σε επίπεδο δια-λειτουργικότθτασ θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου κα υποςτθρίηει: 

 Ανοικτά πρότυπα και τα κατάλλθλα API για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ με 

υπάρχουςεσ και νζεσ υποδομζσ του Διμου αλλά και τρίτων  

 Υποςφςτθμα διαπίςτευςθσ διαλειτουργικϊν με τθν πλατφόρμα υπθρεςιϊν και 

διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 

 Δυνατότθτα άμεςθσ διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν απευκείασ με το αποκετιριο για τθν άντλθςθ 

ςε πραγματικό χρόνο περιεχομζνου  

 Το ςφνολο του ψθφιακοφ περιεχομζνου κα μπορεί να διατίκεται με τθν μορφι open data 

ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ όπωσ αποτελοφν το European Data Portal  

και το OpenGLAM, αλλά και τεχνικζσ για τθν ευρεία διάδοςθ των δεδομζνων π.χ., linked 

open data. 

 τισ αρχζσ παροχισ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο «Ρλαίςιο 

Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ» (ΥΑΡ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-

2012), όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Οι παραπάνω μθχανιςμοί κα παράςχουν τθν απαραίτθτθ λειτουργία ςτθν πλατφόρμα για τθν 

ολοκλιρωςι τθσ ςε πλατφόρμεσ διαλειτουργικότθτασ και δυνατότθτα εγγραφισ ςε μθτρϊα 

υπθρεςιϊν. 

Ρολυκαναλικότθτα 

Το Ζργο κα παρζχει πολφκαναλικά ςθμεία εξυπθρζτθςθσ προςφζροντασ τισ προτεινόμενεσ 

υπθρεςίεσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ από πολλαπλά κανάλια. Με τον τρόπο αυτό, διευκολφνεται θ 

ελεφκερθ περιιγθςι των χρθςτϊν ςτισ υπθρεςίεσ με διαφορετικοφσ τρόπουσ.  

Επομζνωσ, το Ψθφιακό Αποκετιριο κα είναι διακζςιμο ςτο διαδίκτυο, ςε κινθτζσ ςυςκευζσ και ςε 

τρίτεσ οκόνεσ. 
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Τεχνικι λφςθ 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να ακολουκεί αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ ςε υπθρεςίεσ (Service 

oriented Architecture) τριϊν ι παραπάνω επιπζδων (3-tier ι N-tier). Στθν προςφορά του ο 

ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει λεπτομερι περιγραφι τθσ διαςτρωμάτωςθσ (deployment) του 

λογιςμικοφ ςτισ εικονικζσ μθχανζσ (virtual machines) τα οποία κα διατεκοφν για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου. 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα βαςίηεται πλιρωσ ςε πρότυπα που διατίκενται δωρεάν χωρίσ 

περιοριςμοφσ μεταξφ των χρθςτϊν. Θ υλοποίθςι του κα βαςιςτεί ςε τεχνολογίεσ ανοιχτοφ κϊδικα 

(π.χ., PHP, Javascript, Angular, MySQL, PostgreSQL, Python, κλπ.) των οποίων οι προδιαγραφζσ είναι 

δθμοςιευμζνεσ, θ ενθμζρωςθ των προτφπων υποςτθρίηεται από μθ κερδοςκοπικοφσ 

οργανιςμοφσ και δεν υπάρχουν περιοριςμοί ςτθ χριςθ. 

Για τθν αδιάλειπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παράςχει πλάνο λιψθσ 

αντιγράφων αςφαλείασ των δεδομζνων του ςυςτιματοσ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

παράςχει πλάνο εξαςφάλιςθσ των προςωπικϊν δεδομζνων που κα αποκθκεφονται ςτο ςφςτθμα 

ςφμφωνα με τθν τρζχουςα Ελλθνικι νομοκεςία και το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν 

Δεδομζνων (GDPR). 

Το ψθφιακό αποκετιριο πρζπει να επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ ανάπτυξισ του και τθν διενζργεια 

μελλοντικϊν αναβακμίςεων. Επιπλζον, κα πρζπει να βαςίηεται ςε ευρζωσ διαδεδομζνεσ 

προγραμματιςτικζσ πλατφόρμεσ για εφκολθ παραμετροποίθςθ και υλοποίθςθ πικανϊν 

επεκτάςεων. 

Για τθ διαχείριςθ και διευκόλυνςθ των χρθςτϊν ςτθν αυκεντικοποίθςι τουσ από το ςφςτθμα, το 

ψθφιακό αποκετιριο κα πρζπει να διακζτει μθχανιςμοφσ single sign-on πιςτοποίθςθσ (π.χ. 

Shibboleth). 

Σχετικά με τθν καταλογογράφθςθ και αυτόματθ κατθγοριοποίθςθ του περιεχομζνου, το ψθφιακό 

αποκετιριο κα πρζπει να παρζχει εκτόσ από μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ μεταδεδομζνων 

βαςιςμζνουσ ςε διεκνι πρότυπα και αλγορίκμουσ ανάλυςθσ εικόνων ι βίντεο για τθν αυτόματθ 

εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν (π.χ., περιεχόμενα εικόνασ) που κα ςτθρίηονται ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ 

μθχανικισ μάκθςθσ. 





 

Σελίδα 97 

Ο Διμοσ Θρακλείου ζχει εξαςφαλίςει πλιρωσ τα πνευματικά δικαιϊματα των δεδομζνων που κα 

παραχκοφν κατά τθν διάρκεια του Ζργου και που κα διατίκενται με τθ μορφι ανοικτϊν 

δεδομζνων. Τα δεδομζνα και το περιεχόμενο κα παρζχονται ςε ςτακερό URI (ςφμφωνα με το 

πρότυπο linked data), χωρίσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, με δυνατότθτα περαιτζρω χριςθσ χωρίσ 

άλλουσ περιοριςμοφσ ι μόνο με περιοριςμοφσ αναφοράσ ι παρόμοιασ διανομισ. 

Υποςυςτιματα  
Σε επίπεδο υποςυςτθμάτων θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

 Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

 Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων  

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 

φορείσ και επιχειριςεισ  

 Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο  

 Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ 

διαλειτουργικότθτασ  

 Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

 Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

Επιπλζον, κα αναπτυχκεί εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ με τθν 

οποία κα διαλειτουργοφν τα παραπάνω υποςυςτιματα. 

 

Ρροδιαγραφζσ Ραρουςίαςθσ Υποςυςτθμάτων 

Ειςαγωγι  

Το διαδικτυακό περιβάλλον του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ 

Ρεριεχομζνου κα πρζπει να: 

● είναι ιδιαίτερα διαδραςτικό 

● είναι ελκυςτικό τόςο από αιςκθτικι όςο και από λειτουργικι ςκοπιά  

● είναι προςβάςιμο από Άτομα με Αναπθρία (ΑμεΑ) ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ WCAG-WAI 

2.0 ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ΑΑ. 

● είναι ςυμβατό με το ιςχφον πλαίςιο διαλειτουργικότθτασ (Κανόνεσ και Ρρότυπα για 
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Διαδικτυακοφσ Τόπουσ του Δθμόςιου Τομζα) κακϊσ και με το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο 

Διαλειτουργικότθτασ (Communication CCOM (2017) 134). 

 

Σχεδίαςθ Αποκετθρίου 
Θ ςχεδιαςτικι λφςθ που κα ακολουκθκεί κα πρζπει να αποςκοπεί τόςο ςτθν κατάλλθλθ 

παρουςίαςθ του περιεχομζνου, ϊςτε οι χριςτεσ να μποροφν να εντοπίηουν τθν πλθροφορία που 

τουσ ενδιαφζρει εφκολα και γριγορα, όςο και ςτθν ευχρθςτία του, ϊςτε να ολοκλθρϊνουν τισ 

ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ χριςθ του με τον πλζον απλό και λειτουργικό τρόπο. Για το ςκοπό 

αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςχεδίαςθσ διαδικτυακοφ περιεχομζνου. 

 Δθμιουργικι προςζγγιςθ 
Εφαρμογι ςτθ ςχεδίαςθ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου των πιο πρόςφατων δθμοφιλϊν τάςεων για τθ 

ςχεδίαςθ ιςτοςελίδων (web design trends of 2017). Κάτι τζτοιο περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

● Χριςθ ζντονων (bold) χρωμάτων και δθμιουργικϊν γραμματοςειρϊν κακϊσ βοθκοφν ςτο 

χτίςιμο μιασ αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ (brand). 

● Χριςθ βίντεο ωσ φόντο ςε ςελίδεσ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου (π.χ. Αρχικι ςελίδα) όπου 

αυτό είναι εφικτό. Τα βίντεο τραβοφν τθν προςοχι του επιςκζπτθ και επαυξάνουν τθν εμπειρία 

χριςθσ. 

● Σχεδίαςθ με βάςθ τισ αρχζσ του flat και modular design τα οποία ςτοχεφουν να βελτιϊςουν 

τθν εμπειρία χριςθσ (UX) παρζχοντασ κακαρά και minimal layout. 

● Ζμφαςθ ςτθν εμπειρία χριςθσ (UX) με ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςτθ δομι του Ψθφιακοφ 

Αποκετθρίου, τθν ιεράρχθςθ τθσ πλθροφορίασ και τθν εφκολθ πλοιγθςθ. 

Κατά τον ςχεδιαςμό του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου κα λθφκεί ειδικι μζριμνα, οφτωσ ϊςτε αυτι να 

είναι ςυμβατι με όλεσ τισ υποςτθριηόμενεσ εκδόςεισ των πλζον διαδεδομζνων φυλλομετρθτϊν 

ιςτοςελίδων (web browsers), οι οποίοι κα καλφπτουν το μζγιςτο ποςοςτό των δυνθτικϊν χρθςτϊν 

του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου.  

 Μενοφ επιλογϊν 
Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου κα χρθςιμοποιθκοφν 

τρία διαφορετικά βαςικά μενοφ επιλογϊν.  Τα μενοφ αυτά είναι: 

● Οριηόντιο βαςικό μενοφ: το οριηόντιο βαςικό μενοφ κα εμφανίηεται ςτθν κεφαλίδα κάκε 

ςελίδασ και κα περιλαμβάνει τισ κφριεσ (πρωτοβάκμιεσ) επιλογζσ. 
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● Μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ: Κατά τθν μετακίνθςθ του κζρςορα πάνω από κάποιο 

ςτοιχείο του βαςικοφ μενοφ κα παρουςιάηεται το αντίςτοιχο μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ, το οποίο 

κα περιζχει τα ςτοιχεία δευτζρου επιπζδου του επιλεγμζνου κφριου ςτοιχείου. 

● Κάκετο μενοφ: Οι διεπαφζσ που μεταφορτϊνονται από τθν επιλογι οποιουδιποτε 

ςτοιχείου του μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ κα μποροφν, εφόςον περιζχουν πζραν του ενόσ ςτοιχεία 

τρίτου επιπζδου, να εμφανίηουν ζνα επιπλζον κάκετο μενοφ το οποίο κα προβάλλει τα ςτοιχεία 

μενοφ τρίτου επιπζδου για το επιλεγμζνο μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ.  

Θ κάκε διεπαφι κα ενςωματϊνει τθ μθχανι αναηιτθςθσ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου, θ οποία κα 

μπορεί να προςπελάςει και να φζρει αποτελζςματα αναηιτθςθσ για το ςφνολο του δθμοςιευμζνου 

περιεχομζνου του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου. 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα υποςτθρίηει πολυγλωςςικι λειτουργικότθτα τόςο ςτα βαςικά ςτατικά 

ςτοιχεία τθσ διεπαφισ όςο και ςτο περιεχόμενο των διαφορετικϊν περιοχϊν τθσ. Το Ψθφιακό 

Αποκετιριο κα παρζχεται εξ αρχισ ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, με δυνατότθτα 

ενεργοποίθςθσ επιπρόςκετων γλωςςϊν ςτο μζλλον.  

 Διακεςιμότθτα των περιεχομζνων του Αποκετθρίου ςτο διαδίκτυο, ςε 

κινθτζσ ςυςκευζσ και ςε τρίτεσ οκόνεσ 
Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα ςχεδιαςτεί βαςιςμζνο ςτα ςχεδιαςτικά πρότυπα, τισ αρχζσ και τουσ 

κανόνεσ του Responsive Web Design. Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα είναι ςχεδιαςμζνο για να 

ανταποκρίνεται ςε κάκε ανάλυςθ, διάςταςθ και προςανατολιςμό οκόνθσ, παρουςιάηοντασ πάντα 

μια ομοιόμορφθ εικόνα. Οι βαςικζσ τεχνικζσ του Responsive Web Design και κατ’ επζκταςθ του 

Mobile Friendly Design  περιλαμβάνουν: 

 Τθν αυτόματθ μεταβολι τθσ διάταξθσ (layout) τθσ ςελίδασ ανάλογα με τθ ςυςκευι που 

χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ (βλ. Εικόνα 1). 

 Τθν προςαρμογι του περιεχομζνου ανά περίπτωςθ. Τα επιμζρουσ ςτοιχεία δθλαδι, που 

ςυνολικά ςυγκροτοφν τθ ςελίδα (π.χ. μενοφ πλοιγθςθσ, κείμενα, εικόνεσ, βίντεο κ.α.) 

βελτιςτοποιοφνται οπτικά ανάλογα με τθ ςυςκευι. 

 Τθ μείωςθ του ςυνολικοφ όγκου των δεδομζνων ανά ςελίδα για τισ φορθτζσ ςυςκευζσ (π.χ. 

με τθ μείωςθ μεγζκουσ των φωτογραφιϊν). 

 

Με το Responsive Web Design κα επιτευχκεί: 
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 Ενιαία ζκδοςθ το Ψθφιακοφ Αποκετθρίου για desktop και φορθτζσ ςυςκευζσ. 

 Αποφυγι μεγζκυνςθσ ι πλάγιασ κφλιςθσ από τουσ χριςτεσ φορθτϊν ςυςκευϊν για τθν 

προςπζλαςθ του περιεχομζνου του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου. 

 Καλαίςκθτθ και λειτουργικι παρουςίαςθ για όλεσ τισ ςυςκευζσ. 

 Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ δθλαδι, καλφτερθ 

τοποκζτθςθ τθσ ιςτοςελίδασ ςτα αποτελζςματα των αναηθτιςεων (mobile search engine 

optimization). 

 

Εικόνα 1: Διάταξθ ςελίδασ ςε διαφορετικζσ ςυςκευζσ 

 

Επομζνωσ, το Ψθφιακό Αποκετιριο κα είναι διακζςιμο ςτο διαδίκτυο, ςε κινθτζσ ςυςκευζσ και ςε 

τρίτεσ οκόνεσ. 

 

 

Ρροςβαςιμότθτα 
Το ςφνολο των web υπθρεςιϊν που απευκφνονται ςε ευρφ κοινό κα πρζπει να είναι προςβάςιμο 

από ΑμεΑ. Για το ςκοπό αυτό, κα πρζπει να ακολουκθκοφν ςυγκεκριμζνεσ μεκοδολογίεσ και 

οδθγίεσ που ζχουν κακιερωκεί από διεκνείσ οργανιςμοφσ και ςυγκεκριμζνα οι οδθγίεσ WCAG του 

WAI/W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG10/, http://www.w3.org/TR/WCAG20/) που αφοροφν ςτθν 

http://www.w3.org/TR/WCAG10/
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
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ανάπτυξθ προςβάςιμων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν ςε περιβάλλον web. 

Γενικότερα: 

 Κα εξαςφαλιςκεί ότι κα τθρθκοφν οι αρχζσ του κακολικοφ ςχεδιαςμοφ (Ν. 4488/2017, αρ. 

63)  

 κα διαςφαλιςτεί θ προςβαςιμότθτα των υπό ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα 

με αναπθρίεσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 3 του Ν.4591/2019 και ςτο άρκρο 60 του Ν. 

4488/2017 

 με βάςθ το πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ Ν.4591/2019, κα προβλεφκεί πρόςβαςθ ςτισ εφαρμογζσ 

και από φορθτζσ ςυςκευζσ. 

 

Ειδικότερα: 

 Απαιτείται θ ςυμβατότθτα με τισ οδθγίεσ WCAG 2.0 του WAI/W3C, τουλάχιςτον ςε επίπεδο 

ςυμβατότθτασ (conformance level) ΑΑ. 

 Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει τθ διάκεςθ διαφορετικϊν μορφοτφπων, όπωσ: 

o απλό κείμενο (plain text – TXT) για εικόνεσ 

o θχθτικι απόδοςθ με ςυνκετικι φωνι (ανάλυςθ αρχείου Waveform >48Khz 16bit 

sampling rate, Encoding mp3 >256kbps)  

o υποτιτλιςμζνο πολυμεςικό περιεχόμενο 

 

 

Χρονοδιάγραμμα 
Θ πρόταςθ ζχει ςυνολικι διάρκεια 12 (δϊδεκα) μινεσ και αποτελείται από  τρείσ διακριτζσ Φάςεισ 

(Α-Β-Γ) ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα: 

Μινασ 1
οσ

 2
οσ

 3
οσ

 4
οσ

 5
οσ

 6
οσ

 7
οσ

 8
οσ

 9
οσ

 10
οσ

 11
οσ

 12
οσ

 

ΦΑΣΘ Α. Συλλογι και ανάλυςθ 
απαιτιςεων 

            

ΦΑΣΘ Β. Υλοποίθςθ             

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ 
διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ 
περιεχομζνου 
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Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 
εξουςιοδότθςθσ φορζων  

            

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και 
πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 
για τελικοφσ χριςτεσ, φορείσ και 
επιχειριςεισ 

            

Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ 
αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

            

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - 
εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

            

Ρ6.Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων 
δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

            

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ 
εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

            

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου 
για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

            

ΦΑΣΘ Γ. Ριλοτικι λειτουργία και 
εκπαίδευςθ 

            

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 

 
           

Ρ10.Αναφορά εκπαίδευςθσ και 
εκπαιδευτικό υλικό 

 
           

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ              

Τα παραδοτζα κα παραδίδονται ςε πλιρθ λειτουργία ςτθν Ζδρα του Διμου Θρακλείου Κριτθσ, 

Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ.71201.  

 
 
 
 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ 

– ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Οι παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει να πλθροφνται πλιρωσ. 

Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ      

α/α 
Ροιότθτα και όροι προςφερόμενθσ 
εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

Υποχρεωτικι 
Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 
προμθκευτι 

Ραραπομπζσ 

Σχόλια 
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Α.1 
Το υπό προμικεια λογιςμικό κα πρζπει να 
εγκαταςτακεί ςε εξυπθρετθτι (server) που 
κα παρζχει θ Ανακζτουςα Αρχι.  

ΝΑΛ 
    

Α.2 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει: 
α. το ςφνολο του πθγαίου κϊδικα που κα 
δθμιουργθκεί ςτα πλαίςια των υπθρεςιϊν 
υλοποίθςθσ,  
β. αναλυτικι τεκμθρίωςθ  
γ. άδεια που κα επιτρζπει τθν άνευ 
χρονικοφ, εδαφικοφ ι άλλου 
περιοριςμοφ χριςθ τουσ από τον φορζα. 

ΝΑΛ 

  

Α.2 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει: 
α. δζκα (10) ϊρεσ εκπαίδευςθ ςε δζκα (10) 
χριςτεσ των Συςτθμάτων  
β. Εικονογραφθμζνο εγχειρίδιο χριςθσ  των 
Συςτθμάτων (manual) 

ΝΑΛ 

    

Α.3 

Ραρουςίαςθ τθσ αναλυτικισ δομισ των 

εκπαιδευτικϊν ενοτιτων τθσ γενικότερθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Συγκεκριμζνα, 

κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται: 

(1) θ προετοιμαςία και παραγωγι του 

εκπαιδευτικοφ υλικοφ (π.χ. 

παρουςιάςεισ, ςενάρια χριςθσ, ζντυπα 

εγχειρίδια χριςθσ, κ.α.),  

(2) θ διενζργεια τθσ εκπαίδευςθσ (π.χ. 

ςυντονιςμόσ ςυμμετεχόντων, 

απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ, χϊρου 

διενζργειασ, κ.λπ.) 

(3) θ αξιολόγθςθ που αφορά αποτελζςματα 

τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και 

τουσ εκπαιδευόμενουσ. Θ αξιολόγθςθ 

τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να βαςιςκεί 

ςτθν ζμμεςθ αξιολόγθςθ, δθλ. χωρίσ να 

ςυμμετζχουν ενεργά οι εκπαιδευόμενοι 

και ςτθν άμεςθ αξιολόγθςθ, με χριςθ 

ςφντομων και περιεκτικϊν 

ερωτθματολογίων.  

 

ΝΑΛ 
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Α.4 

Κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν οι 
παρακάτω τρόποι εκπαίδευςθσ: 

 Σεμινάρια: Τυπικά ςεμινάρια με 

παρουςιάςεισ, οπτικοακουςτικό 

υλικό, ερωτιςεισ – απαντιςεισ και 

αντίτυπα υλικοφ. 

 Δοκιμαςτικι υποςτθριηόμενθ 

χριςθ: Δοκιμαςτικι χριςθ των 

ςυςτθμάτων από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ, υπό τθν 

εποπτεία, υποςτιριξθ και επζμβαςθ 

των εκπαιδευτϊν, με ταυτόχρονθ 

καταγραφι διαφόρων προβλθμάτων 

ερωτιςεων από τουσ εκπαιδευτζσ. 

 Συλλογικι ςυηιτθςθ 

υποςτθριηόμενθσ χριςθσ: Ανοιχτι 

ςυηιτθςθ με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ 

τθσ διαδικαςίασ και των ςεμιναρίων 

ζωσ τθν υφιςτάμενθ χρονικι ςτιγμι. 

 Δοκιμαςτικι αυτόνομθ χριςθ με 

ςθμειωματάρια βοικειασ: 

Δοκιμαςτικι χριςθ των ςυςτθμάτων 

από τουσ εκπαιδευομζνουσ, υπό τθν 

εποπτεία, αλλά χωρίσ τθν 

«υποςτιριξθ» των εκπαιδευτϊν, με 

καταγραφι από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ τθσ αναγκαίασ 

βοικειασ που κα χρειάηονταν ςε 

ειδικό ςθμειωματάριο. 

ΝΑΛ 

  

Α.5 
Τα υποςυςτιματα κα παραδοκοφν ςε 
λειτουργία και ςε αντίγραφα αςφαλείασ 
(back-up). ΝΑΛ     

Α.6 
Θ ελάχιςτθ ηθτοφμενθ Ρερίοδοσ Εγγφθςθσ 
και δωρεάν παροχισ από τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου. 

2 ζτθ 
    

Α.7 

Ρεριγραφι υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ 
(SERVICE) μετά τθν Οριςτικι Ραραλαβι του 
Ζργου  και τεχνικισ βοικειασ κατά τθν 
Ρερίοδο Εγγφθςθσ του Ζργου. 

NAI 
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ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.8 
Κα υποςτθρίηεται δυνατότθτα εγγραφισ ςε 
μθτρϊα υπθρεςιϊν 

ΝΑΛ 
  

Α.9 

Κα παρζχεται υποςφςτθμα διαπίςτευςθσ 
διαλειτουργικϊν με τθν πλατφόρμα 
υπθρεςιϊν και διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ 
ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 

ΝΑΛ 

  

Α.10 

Κα υποςτθρίηεται θ δυνατότθτα άμεςθσ 
διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν απευκείασ με το 
αποκετιριο για τθν άντλθςθ ςε πραγματικό 
χρόνο περιεχομζνου 

ΝΑΛ 

  

Α.11 

Το ςφνολο του ψθφιακοφ περιεχομζνου κα 
μπορεί να διατίκεται με τθν μορφι open 
data ακολουκϊντασ τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ όπωσ αποτελοφν το European 
Data Portal  και το OpenGLAM, αλλά και 
τεχνικζσ για τθν ευρεία διάδοςθ των 
δεδομζνων π.χ., linked open data. 

ΝΑΛ 

  

 

ΡΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ  

Α.12 

Το υπό προμικεια λογιςμικό κα διατίκεται 
μζςω κινθτϊν ςυςκευϊν και τρίτων οκονϊν 
(κάςκεσ εικονικισ πραγματικότθτασ) ανά 
περίπτωςθ και ανά εφαρμογι με κάλυψθ 
όμωσ του ςυνόλου των δυνατϊν καναλιϊν 
διάκεςθσ.     

ΝΑΛ 

  

Α.13 

Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται μζςω 
διαδικτφου και κα ςχεδιαςτοφν με τζτοιο 
τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ χριςθ τουσ 
από πλθκϊρα φορθτϊν μζςων μζςω 
φυλλομετρθτι. 

ΝΑΛ 

  

 

ΑΝΟΙΚΤΑ ΡΟΤΥΡΑ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
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Α.14 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα βαςίηεται ςε 
ανοικτά πρότυπα και κατάλλθλα API για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ με 
υπάρχουςεσ και νζεσ υποδομζσ του Διμου 
αλλά και τρίτων, κακϊσ και δθμόςια SDKs, 
τα οποία διατίκενται δωρεάν χωρίσ 
περιοριςμοφσ μεταξφ των χρθςτϊν 

ΝΑΛ 

  

Α.15 

Τα δεδομζνα και το περιεχόμενο του 
λογιςμικοφ κα παρζχονται ςε ςτακερό URI 
(ςφμφωνα με το πρότυπο linked data), χωρίσ 
τεχνικοφσ περιοριςμοφσ, με δυνατότθτα 
περαιτζρω χριςθσ χωρίσ άλλουσ 
περιοριςμοφσ ι μόνο με περιοριςμοφσ 
αναφοράσ ι παρόμοιασ διανομισ 

ΝΑΛ 

  

 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗ ΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  

Α.16 

Θ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ του Ζργου κα 
ςχεδιαςτοφν και κα αναπτυχκοφν ϊςτε να 
ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ 
προςβαςιμότθτασ διαδικτυακοφ 
περιεχομζνου (Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0) του διεκνι οργανιςμοφ 
World Wide Web Consortium (W3C) ςε 
επίπεδο ςυμμόρφωςθσ ΑΑ. 

ΝΑΛ 

  

Α.17 

Θ ζκδοςθ των υπθρεςιϊν για χριςθ  μζςω  
κινθτϊν  και φορθτϊν ςυςκευϊν κα 
λαμβάνει υπόψθ τισ Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ για 
Χριςθ Διαδικτυακοφ Ρεριεχομζνου από 
Κινθτζσ ςυςκευζσ, ζκδοςθ 1.0 (Mobile Web 
Best Practices 1.0) του W3C. 

ΝΑΛ 

  

Α.18 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα ςυμμορφϊνεται 
πλιρωσ με τον Νόμο 4591/2019 που αφορά 
τθν Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία: 
α) τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016, για 
τθν προςβαςιμότθτα των ιςτότοπων και των 
εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ των 
οργανιςμϊν του δθμόςιου τομζα και β) του 
άρκρου 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/2455 του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2017. 

ΝΑΛ 
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Α.19 

Οι υπθρεςίεσ που κα υλοποιθκοφν κα είναι 
ςυμβατζσ και κα δοκιμαςτοφν με 
διαδεδομζνεσ υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ 
και τεχνικά βοθκιματα που χρθςιμοποιοφν 
τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνϊςτεσ  οκόνθσ, ειδικοί 
διακόπτεσ και ςυςτιματα αλλθλεπίδραςθσ, 
μεγεκυντζσ οκόνθσ). 

ΝΑΛ 

  

 

ΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΙΣΗΣ 

Α.20 

Σε ότι αφορά το λογιςμικό και το 
περιεχόμενο που κα παραχκεί κα πρζπει να 
διαςφαλίηεται θ προάςπιςθ και ο ςεβαςμόσ 
μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν, αποτρζποντασ 
κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, 
εκνοτικισ καταγωγισ, κρθςκείασ, 
πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ, 
γενετιςιου προςανατολιςμοφ 

ΝΑΛ 

  

 

Β. ΡΛΑΤΦΟΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΟΘΕΤΗΙΟΥ      

α/α Ρεριγραφι 
Υποχρεωτικι 
Απαίτθςθ 

Απάντθςθ 
προμθκευτι 

Ραραπομπζσ 

Σχόλια 

ΓΕΝΙΚΑ 

B.1 

Θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ 

επιλεγμζνου ψθφιακοφ περιεχομζνου 

κα πρζπει να υποςτθρίηει τθ 

δυνατότθτα άμεςθσ διαςφνδεςθσ 

εφαρμογϊν απευκείασ με το 

αποκετιριο για τθν άντλθςθ ςε 

πραγματικό χρόνο περιεχομζνου. 

ΝΑΛ 

  

Β.2 

Το ςφςτθμα ακολουκεί αρχιτεκτονικι 
προςανατολιςμζνθ ςε υπθρεςίεσ 
(Service oriented Architecture) τριϊν ι 
παραπάνω επιπζδων (3-tier ι N-tier). 

ΝΑΛ 
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Β.3 

Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ 
διαςτρωμάτωςθσ (deployment) του 
λογιςμικοφ ςτισ εικονικζσ μθχανζσ 
(virtual machines) ι εξυπθρετθτζσ που 
κα διατεκοφν για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου 

ΝΑΛ 

  

Β.4 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα βαςίηεται 
πλιρωσ ςε πρότυπα που διατίκενται 
δωρεάν χωρίσ περιοριςμοφσ μεταξφ 
των χρθςτϊν. Θ υλοποίθςι του κα 
βαςιςτεί ςε τεχνολογίεσ ανοιχτοφ 
κϊδικα (PHP, Javascript, Angular, 
MySQL, PostgreSQL, Python, κλπ.) των 
οποίων οι προδιαγραφζσ είναι 
δθμοςιευμζνεσ, θ ενθμζρωςθ των 
προτφπων υποςτθρίηεται από μθ 
κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ και δεν 
υπάρχουν περιοριςμοί ςτθ χριςθ. 

ΝΑΛ 

  

Β.5 

Ρλάνο λιψθσ αντιγράφων αςφαλείασ 
των δεδομζνων του ςυςτιματοσ. 
Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
παράςχει πλάνο εξαςφάλιςθσ των 
προςωπικϊν δεδομζνων που κα 
αποκθκεφονται ςτο ςφςτθμα ςφμφωνα 
με τθν τρζχουςα Ελλθνικι νομοκεςία 
και το Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Ρροςταςίασ 
Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR). 

ΝΑΛ 

  

Β.6 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο πρζπει να 
επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ τθσ ανάπτυξισ 
του και τθν διενζργεια μελλοντικϊν 
αναβακμίςεων. Επιπλζον, κα πρζπει να 
βαςίηεται ςε ευρζωσ διαδεδομζνεσ 
προγραμματιςτικζσ πλατφόρμεσ για 
εφκολθ παραμετροποίθςθ και 
υλοποίθςθ πικανϊν επεκτάςεων. 

ΝΑΛ 

  

Β.7 
Το ςφςτθμα διακζτει μθχανιςμοφσ 
single sign-on πιςτοποίθςθσ (π.χ. 
Shibboleth). 

ΝΑΛ 
  

Β.8 
Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν διαχείριςθσ 
μεταδεδομζνων βαςιςμζνουσ ςε 
διεκνι πρότυπα. 

ΝΑΛ 
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Β.9 

Υποςτιριξθ μθχανιςμϊν ανάλυςθσ 
εικόνων ι βίντεο για τθν αυτόματθ 
εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν (π.χ., 
περιεχόμενα εικόνασ) που κα 
ςτθρίηονται ςε ςφγχρονεσ τεχνικζσ 
μθχανικισ μάκθςθσ. 

ΝΑΛ 

  

Β.10 

Θ υλοποίθςι του Ψθφιακοφ 
Αποκετθρίου κα βαςιςτεί ςε 
τεχνολογίεσ ανοιχτοφ κϊδικα (PHP, 
Javascript, Angular, MySQL, κλπ.) των 
οποίων οι προδιαγραφζσ είναι 
δθμοςιευμζνεσ, θ ενθμζρωςθ των 
προτφπων υποςτθρίηεται από μθ 
κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ και δεν 
υπάρχουν περιοριςμοί ςτθ χριςθ 

ΝΑΛ 

  

Β.11 

Θ πλατφόρμα κα αποτελεί κεντρικι  
υπθρεςία ανοιχτϊν δεδομζνων με 
ςτόχο τθν κεντρικι διαχείριςθ 
περιεχομζνου από όλουσ τουσ φορείσ 
του Διμου 

ΝΑΛ 

  

Β.12 

Θ υπθρεςία  κα παρζχει ιςχυροφσ 
μθχανιςμοφσ αναηιτθςθσ αλλά και 
θμιαυτόματθσ δθμιουργίασ 
ςυςχετίςεων περιεχομζνου 

ΝΑΛ 

  

Β.13 

Με βάςθ τθν υπθρεςία  δθμιουργίασ 
ςυςχετίςεων, θ κεντρικι υποδομι κα 
παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
κεματικϊν ςυλλογϊν περιεχομζνου 
(π.χ. αγροδιατροφι) 

ΝΑΛ 

  

Β.14 
Συγκζντρωςθ και διαχείριςθ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου ςε εναλλακτικζσ 
ψθφιακζσ μορφζσ  

ΝΑΛ 
  

Β.15 

Θ υπθρεςία  κα υποςτθρίηει 
αποκικευςθ, προβολι και διαχείριςθ 
ςφγχρονων οπτικοακουςτικϊν μζςων, 
όπωσ βίντεο υψθλισ ανάλυςθσ 360ο, 
ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τισ αρχζσ τθσ 
Εκνικισ Ψθφιακισ Ρολιτικισ ςε κζματα 
τουριςμοφ και πολιτιςμοφ.  

ΝΑΛ 

  





 

Σελίδα 110 

Β.16 

Θ υπθρεςία  κα αναλαμβάνει τθν 
ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
αιτιςεων παραχϊρθςθσ δικαιωμάτων 
χριςθσ του ψθφιακοφ υλικοφ κάνοντασ 
καταγραφι του ςυνόλου των 
ενδιάμεςων βθμάτων και 
επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν. 

ΝΑΛ 

  

Β.17 

Το διαδικτυακό περιβάλλον του 
Ψθφιακοφ Αποκετθρίου Τουριςτικοφ 
και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου κα 
πρζπει να είναι:  

 

  

Β.17.1 
1. ιδιαίτερα διαδραςτικό 

ΝΑΛ   

Β.17.2 
2. ελκυςτικό τόςο από αιςκθτικι 

όςο και από λειτουργικι 

ςκοπιά  

ΝΑΛ 
  

Β.17.3 

3. προςβάςιμο από Άτομα με 

Αναπθρία (ΑμεΑ) 

ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ 

WCAG-WAI 2.0 ςε επίπεδο 

ςυμμόρφωςθσ ΑΑ 

ΝΑΛ 

  

Β.18 

Θ ςχεδιαςτικι λφςθ που κα 
ακολουκθκεί κα πρζπει να αποςκοπεί 
τόςο ςτθν κατάλλθλθ παρουςίαςθ του 
περιεχομζνου, ϊςτε οι χριςτεσ να 
μποροφν να εντοπίηουν τθν 
πλθροφορία που τουσ ενδιαφζρει 
εφκολα και γριγορα, όςο και ςτθν 
ευχρθςτία του, ϊςτε να ολοκλθρϊνουν 
τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 
χριςθ του με τον πλζον απλό και 
λειτουργικό τρόπο. Για το ςκοπό αυτό 
κα χρθςιμοποιθκοφν ςφγχρονεσ 
τεχνολογίεσ ςχεδίαςθσ διαδικτυακοφ 
περιεχομζνου. 

ΝΑΛ 
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Β.19 

Κα γίνει εφαρμογι των πιο πρόςφατων 
δθμοφιλϊν τάςεων για τθ ςχεδίαςθ 
ιςτοςελίδων (web design trends of 
2017). Κάτι τζτοιο περιλαμβάνει 
ενδεικτικά: 

● Χριςθ ζντονων (bold) 

χρωμάτων και δθμιουργικϊν 

γραμματοςειρϊν κακϊσ βοθκοφν ςτο 

χτίςιμο μιασ αναγνωρίςιμθσ 

ταυτότθτασ (brand). 

● Χριςθ βίντεο ωσ φόντο ςε 

ςελίδεσ του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου 

(π.χ. Αρχικι ςελίδα) όπου αυτό είναι 

εφικτό. Τα βίντεο τραβοφν τθν 

προςοχι του επιςκζπτθ και 

επαυξάνουν τθν εμπειρία χριςθσ. 

● Σχεδίαςθ με βάςθ τισ αρχζσ του 

flat και modular design τα οποία 

ςτοχεφουν να βελτιϊςουν τθν εμπειρία 

χριςθσ (UX) παρζχοντασ κακαρά και 

minimal layout. 

● Ζμφαςθ ςτθν εμπειρία χριςθσ 

(UX) με ιδιαίτερθ εςτίαςθ ςτθ δομι του 

Ψθφιακοφ Αποκετθρίου, τθν 

ιεράρχθςθ τθσ πλθροφορίασ και τθν 

εφκολθ πλοιγθςθ. 

ΝΑΛ 

  

Β.20 

Κατά τον ςχεδιαςμό του Ψθφιακοφ 
Αποκετθρίου κα λθφκεί ειδικι 
μζριμνα, οφτωσ ϊςτε αυτι να είναι 
ςυμβατι με όλεσ τισ υποςτθριηόμενεσ 
εκδόςεισ των πλζον διαδεδομζνων 
φυλλομετρθτϊν ιςτοςελίδων (web 
browsers), οι οποίοι κα καλφπτουν το 
μζγιςτο ποςοςτό των δυνθτικϊν 
χρθςτϊν του Ψθφιακοφ Αποκετθρίου.  

ΝΑΛ 
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Β.21 

Κα χρθςιμοποιθκοφν τρία διαφορετικά 
βαςικά μενοφ επιλογϊν: 

● Οριηόντιο βαςικό μενοφ: το 

οριηόντιο βαςικό μενοφ κα εμφανίηεται 

ςτθν κεφαλίδα κάκε ςελίδασ και κα 

περιλαμβάνει τισ κφριεσ 

(πρωτοβάκμιεσ) επιλογζσ. 

● Μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ: 

Κατά τθν μετακίνθςθ του κζρςορα 

πάνω από κάποιο ςτοιχείο του βαςικοφ 

μενοφ κα παρουςιάηεται το αντίςτοιχο 

μενοφ κάκετθσ αναδίπλωςθσ, το οποίο 

κα περιζχει τα ςτοιχεία δευτζρου 

επιπζδου του επιλεγμζνου κφριου 

ςτοιχείου. 

● Κάκετο μενοφ: Οι διεπαφζσ 

που μεταφορτϊνονται από τθν επιλογι 

οποιουδιποτε ςτοιχείου του μενοφ 

κάκετθσ αναδίπλωςθσ κα μποροφν, 

εφόςον περιζχουν πζραν του ενόσ 

ςτοιχεία τρίτου επιπζδου, να 

εμφανίηουν ζνα επιπλζον κάκετο 

μενοφ το οποίο κα προβάλλει τα 

ςτοιχεία μενοφ τρίτου επιπζδου για το 

επιλεγμζνο μενοφ κάκετθσ 

αναδίπλωςθσ.  

ΝΑΛ 

  

Β.22 

Θ κάκε διεπαφι κα ενςωματϊνει τθ 
μθχανι αναηιτθςθσ του Ψθφιακοφ 
Αποκετθρίου, θ οποία κα μπορεί να 
προςπελάςει και να φζρει 
αποτελζςματα αναηιτθςθσ για το 
ςφνολο του δθμοςιευμζνου 
περιεχομζνου του Ψθφιακοφ 
Αποκετθρίου 

ΝΑΛ 

  

Β.23 

Κα υποςτθρίηεται πολυγλωςςικι 
λειτουργικότθτα τόςο ςτα βαςικά 
ςτατικά ςτοιχεία τθσ διεπαφισ όςο και 
ςτο περιεχόμενο των διαφορετικϊν 
περιοχϊν τθσ. 

ΝΑΛ 
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Β.24 

Το Ψθφιακό Αποκετιριο κα ςχεδιαςτεί 
βαςιςμζνο ςτα ςχεδιαςτικά πρότυπα, 
τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ του 
Responsive Web Design, προκειμζνου 
να ανταποκρίνεται ςε κάκε ανάλυςθ, 
διάςταςθ και προςανατολιςμό οκόνθσ, 
παρουςιάηοντασ πάντα μια 
ομοιόμορφθ εικόνα. 

ΝΑΛ 

  

Β.25 

Θ πλατφόρμα κα βαςίηεται ςτισ 
βαςικζσ τεχνικζσ του Responsive Web 
Design και κατ’ επζκταςθ του Mobile 
Friendly Design  οι οποίεσ 
περιλαμβάνουν: 

 Τθν αυτόματθ μεταβολι τθσ 

διάταξθσ (layout) τθσ ςελίδασ 

ανάλογα με τθ ςυςκευι που 

χρθςιμοποιεί ο χριςτθσ  

 Τθν προςαρμογι του 

περιεχομζνου ανά περίπτωςθ. 

Τα επιμζρουσ ςτοιχεία δθλαδι, 

που ςυνολικά ςυγκροτοφν τθ 

ςελίδα (π.χ. μενοφ πλοιγθςθσ, 

κείμενα, εικόνεσ, βίντεο κ.α.) 

βελτιςτοποιοφνται οπτικά 

ανάλογα με τθ ςυςκευι. 

 Τθ μείωςθ του ςυνολικοφ 

όγκου των δεδομζνων ανά 

ςελίδα για τισ φορθτζσ 

ςυςκευζσ (π.χ. με τθ μείωςθ 

μεγζκουσ των φωτογραφιϊν). 

 

ΝΑΛ 
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Β.26 

Το ςφνολο των web υπθρεςιϊν που 
απευκφνονται ςε ευρφ κοινό κα πρζπει 
να είναι προςβάςιμο από ΑμεΑ, 
δθλαδι: 

 να είναι ςυμβατζσ με τισ 

οδθγίεσ WCAG 2.0 του 

WAI/W3C, τουλάχιςτον ςε 

επίπεδο ςυμβατότθτασ 

(conformance level) ΑΑ 

 να υποςτθρίηει τθ διάκεςθ 

διαφορετικϊν μορφοτφπων, 

όπωσ: 

o απλό κείμενο (plain text – 

TXT) για εικόνεσ 

o θχθτικι απόδοςθ με 

ςυνκετικι φωνι (audio - 

MP3)  

o υποτιτλιςμζνο πολυμεςικό 

περιεχόμενο 

ΝΑΛ 

  

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ 
περιεχομζνου 

Β.27 

Κα υποςτθρίηει  μθχανιςμό 
θμιαυτόματθσ δθμιουργίασ κεματικϊν 
ςυλλογϊν βάςει του οποίου κα 
πραγματοποιοφνται ςυςχετίςεισ με το 
ιδθ υπάρχον περιεχόμενο και μετα-
δεδομζνα 

ΝΑΛ 

  

Β.28 

Κα ζχει ζναν περιοριςμζνο αρικμό 
χρθςτϊν (Στελζχθ του Διμου) με 
διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ ςε 
πλθροφορία αλλά και δικαιϊματα 
χριςθσ επί τθσ πλθροφορίασ, οι οποίοι 
κα ςυνδζονται ςτο ςφςτθμα ωσ 
Διαχειριςτζσ Ρεριεχομζνου 

ΝΑΛ 
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Β.29 

Το ςφςτθμα κα επιτρζπει ςτον 
Διαχειριςτι Ρεριεχομζνου: 

 Ρρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ περιεχομζνου 

 Δθμιουργία κατθγοριϊν 

περιεχομζνου 

 Μεταφόρτωςθ ψθφιακοφ 

υλικοφ  

ΝΑΛ 

  

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων 

Β.30 
Κα παρζχει μία ενιαία πλατφόρμα 
διαχείριςθσ ρόλων για όλα τα 
υποςυςτιματα 

ΝΑΛ 
  

Β.31 

Κα αναλαμβάνει τθν εξουςιοδότθςθ 
πρόςβαςθσ ςε εξωτερικοφσ χριςτεσ 
που επικυμοφν να αποκτιςουν άδεια 
χριςθσ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

ΝΑΛ 

  

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για 
τελικοφσ χριςτεσ, φορείσ και επιχειριςεισ 

Β.32 

Κα παρζχει τθ δυνατότθτα 
ςτοχευμζνθσ αναηιτθςθσ ενόσ 
ψθφιακοφ αρχείου από το ςφνολο του 
περιεχομζνου 

ΝΑΛ 

  

Β.33 

Κα υποςτθρίηει τθν αναηιτθςθ 
ςχετικοφ περιεχομζνου με γενικότερεσ 
ζννοιεσ, γεγονότα και κατθγορίεσ 
παρζχοντασ ζτςι μία ολοκλθρωμζνθ 
ςυλλογι ςχετικοφ ψθφιακοφ υλικοφ 

ΝΑΛ 

  

Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

Β.34 
Το υποςφςτθμα αυτό κα διεκπεραιϊνει 
τισ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ για τθ 
χριςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου 

ΝΑΛ 
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Β.35 

Κα επιτρζπει ςε φορείσ, πολίτεσ αλλά 
και επιχειριςεισ να  κατακζτουν 
αιτιςεισ αδειοδότθςθσ για τθ χριςθ 
του περιεχομζνου για ςυγκεκριμζνουσ 
ςκοποφσ 

ΝΑΛ 

  

Β.36 

Οι αιτιςεισ αδειοδότθςθσ  κα είναι 
ορατζσ μόνο ςε ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ 
του Διμου τα οποία ζχουν αναλάβει τθ 
διεκπεραίωςθ αιτιςεων αδειοδότθςθσ 

ΝΑΛ 

  

Β.37 

Κα υποςτθρίηεται θ μεταφόρτωςθ 
ψθφιακά υπογεγραμμζνων αρχείων 
τόςο από τον αιτοφντα αδειοδότθςθσ 
αλλά και από τθν πλευρά του Διμου. 
Από τθν πλευρά του Διμου κα γίνεται 
υπογραφι αδειϊν χριςθσ μετά από 
τθν ολοκλιρωςθ των προβλεπόμενων 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν 
αδειοδότθςθσ. 

ΝΑΛ 

  

Β.38 

Κα παρζχεται: 

 Ρρόςβαςθ ςτισ κατατεκειμζνεσ 

αιτιςεισ 

 Διαδικαςία ζγκριςθσ 

αιτιςεων/παραχϊρθςθσ 

δικαιωμάτων 

 Μεταφόρτωςθ ψθφιακά 

υπογεγραμμζνων αρχείων, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 

 Ραρακολοφκθςθ πορείασ 

αίτθςθσ 

 Στατιςτικά πορείασ-

ικανοποίθςθσ αιτιςεων  

ΝΑΛ 

  

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

Β.39 

Μζςω του υποςυςτιματοσ αυτοφ κα 
διεκπεραιϊνονται οι διαδικαςίεσ 
αδειοδότθςθσ για τθ χριςθ των 
υπθρεςιϊν διαλειτουργικότθτασ που 
κα παρζχονται από τθν πλατφόρμα 

ΝΑΛ 
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Β.40 

Στθν περίπτωςθ που θ αδειοδότθςθ 
αφορά και χριςθ ψθφιακοφ υλικοφ, το 
υποςφςτθμα αυτό κα αξιοποιεί τισ 
υπθρεςίεσ του «Υποςυςτιματοσ 
αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε 
περιεχόμενο» για τθ ςυνολικι 
αδειοδότθςθ τόςο των APIs όςο και 
του περιεχομζνου. 

ΝΑΛ 

  

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα 

Β.41 

Θ υπθρεςία αυτι κα αναλάβει τθ 
μετάπτωςθ και ςυγκζντρωςθ του 
ςυνόλου του ψθφιακοφ περιεχομζνου 
από τισ υφιςτάμενεσ τράπεηεσ 
ψθφιακοφ περιεχομζνου (π.χ., βάςεισ 
δεδομζνων, file storage services, κλπ.) 
του Διμου Θρακλείου ςτο Ψθφιακό 
Αποκετιριο. 

ΝΑΛ 

  

Β.42 

Κα παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςτατιςτικισ ανάλυςθσ, 
αυτοματοποιθμζνων ελζγχων 
εντοπιςμοφ λακϊν, επικφρωςθσ 
δεδομζνων, κακϊσ και μαηικϊν 
προεπιλεγμζνων διορκϊςεων και 
εμπλουτιςμοφ δεδομζνων, 
διαςφαλίηοντασ τθν προςαρμογι των 
δεδομζνων ςτθ δομι του νζου 
ςυςτιματοσ. 

ΝΑΛ 

  

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

Β.43 
Κα αποτελεί θλεκτρονικι υπθρεςία θ 
οποία κα είναι διακζςιμθ από το 
Ψθφιακό Αποκετιριο 

ΝΑΛ 
  

Β.44 

Κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ πρόςβαςθ 
ςτο διακζςιμο ψθφιακό υλικό του 
ψθφιακοφ αποκετθρίου, επιτρζποντασ 
τθν αξιοποίθςι του για τθ δθμιουργία 
ςυλλογϊν από τουσ ίδιουσ τουσ 
χριςτεσ. 

ΝΑΛ 
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Β.45 

Κα επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ τθν 
αξιοποίθςθ υψθλισ ποιότθτασ 
περιεχομζνου δθμιουργϊντασ 
εξατομικευμζνεσ ψθφιακζσ ςυλλογζσ 

ΝΑΛ 

  

Β.46 
Κα διαλειτουργεί με το υποςφςτθμα 
αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ 
περιεχομζνου 

ΝΑΛ 
  

Β.47 

Κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ 
χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ να 
δθμιουργιςουν και να επεξεργαςτοφν 
ςυλλογζσ ςυγκεκριμζνων κεματικϊν τισ 
οποίεσ κα μποροφν να υποςτθρίξουν 
παρζχοντασ τόςο τεκμθρίωςθ από τισ 
προςωπικζσ τουσ ιςτορίεσ αλλά και 
εμπλουτίηοντασ τισ με δικό τουσ 
πολυμεςικό υλικό. 

 

ΝΑΛ 

  

Β.48 

Θ υπθρεςία κα υποςτθρίηει τθ 
δυνατότθτα ςυνεργατικισ διατιρθςθσ 
των ςυλλογϊν με βάςθ τεχνολογίεσ 
«υπολογιςτικοφ νζφουσ» για τθ 
διαχείριςθ γνϊςθσ ςχετικισ με το 
διακζςιμο περιεχόμενο (φωτογραφικό 
υλικό, βίντεο, κ.λπ.) 

ΝΑΛ 

  

Β.49 
Κα προςφζρει επιλογζσ ςυνεργατικισ 
δθμιουργίασ ψθφιακϊν πολυμεςικϊν 
ςυλλογϊν 

ΝΑΛ 
  

Β.50 

Κα παρζχει πρωτότυπεσ τεχνικζσ 
λφςεισ μζςω προθγμζνων τεχνικϊν 
απεικόνιςθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 
επαυξθμζνθσ παρουςίαςθσ 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ 
περιεχομζνου 

ΝΑΛ 

  

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

Β.51 

Θ εφαρμογι κα υποςτθρίηεται από 
ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 
(smartphones, tablets) με λειτουργικό 
Android και iOS. 

ΝΑΛ 
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Β.52 
Κα επιτρζπει ςτον τελικό χριςτθ τθν 
εφκολθ πρόςβαςθ ςτο Ψθφιακό 
Αποκετιριο 

ΝΑΛ 
  

Β.53 
Κα παρζχει δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ 
και πλοιγθςθσ ςε υπάρχουςεσ 
ψθφιακζσ ςυλλογζσ 

ΝΑΛ 
  

Β.54 

Κα επιτρζπει τθ μεταφόρτωςθ 
ψθφιακοφ υλικοφ, τθ δθμιουργία νζων 
ςυλλογϊν, τθν επεξεργαςία ψθφιακοφ 
περιεχομζνου, κακϊσ και τθ 
ςυνεργατικι δθμιουργία και 
επεξεργαςία ςυλλογϊν 

ΝΑΛ 

  

Β.55 

Κα παρζχει τθ λειτουργικότθτα των 
παραπάνω υποςυςτθμάτων, δθλαδι 
διαχείριςθ και καταλογογράφθςθ 
περιεχομζνου, εξουςιοδότθςθ φορζων, 
αναηιτθςθ και πλοιγθςθ ςτο ψθφιακό 
περιεχόμενο και παροχι αδειϊν 
χριςθσ κακϊσ και 
αδειοδότθςθ/εξουδιοδότθςθ ςε 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ  

ΝΑΛ 

  

 

ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΡΟΦΟΑΣ/ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ &  ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι 
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι 
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ  ι να τουσ καλζςει να 
προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου 
επαγγζλματοσ. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με 
τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 
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Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν 
υπό ανάκεςθ υπθρεςία.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ζνα από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ πρζπει να πλθροί τισ 
παραπάνω προχποκζςεισ. 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:  
Να ζχει μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων  κλειςμζνων διαχειριςτικϊν 
χριςεων  ζτουσ  2018, 2019, 2020  μεγαλφτερο από το 50% του προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) του 
υπό ανάκεςθ Ζργου ιτοι ςε Ρ/Υ χωρίσ ΦΡΑ: 157.000,00  ο παραπάνω μζςοσ γενικόσ κφκλοσ 
εργαςιϊν που απαιτείται  αντιςτοιχεί ςτο ποςό των 78.500,00€. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, 
τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από το 50% του προχπολογιςμοφ (άνευ ΦΡΑ) του Ζργου, ιτοι ςε Ρ/Υ  157.000 ο 
μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν αντιςτοιχεί ςτο ποςό των 78.500,00 €.  
 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται:  

α) Κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) τελευταίων κλειςμζνων ετϊν (2016,2017,2018,2019,2020)  να 
ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον δφο (2) ζργα ανάπτυξθσ δικτυακοφ τόπου ι/και  ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό.  Ο ανάδοχοσ κα υποβάλλει προκαταρκτικά, 
ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι του εμπειρία υλοποίθςθσ ζργων ςτο προβλεπόμενο πεδίο του ΕΕΕΣ, 
ενϊ εφόςον κρικεί ωσ προςωρινά ανάδοχοσ κα κατακζςει τα ζγγγραφα τεκμθρίωςθσ που 
αναφζρονται ςτο 2.2.9.2 Β4  

β) Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ 
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν 
προςόντων και εμπειρίασ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςτθν προςφορά του 
ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ζργου που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, κακϊσ και το αντικείμενο, τον ρόλο και τον χρόνο απαςχόλθςθσ όλων των 
μελϊν τθσ ομάδασ ςτο ζργο. Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊςει ςτο ΕΕΕΣ τα 
μζλθ – οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργα  αλλά  επιπλζον να ςυμπεριλάβει και ςτθν προςφορά του (« 
Φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά») τθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου με 
προςδιοριςμό των ρόλων και αρμοδιοτιτων των  μελϊν τθσ, κακϊσ και τον τρόπο λειτουργίασ και 
ςυνεργαςίασ των μελϊν αυτϊν. Συγκεκριμζνα, θ διάρκρωςθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον:  

 τον Υπεφκυνο Ζργου (Project Manager), 

 τθν ομάδα υλοποίθςθσ, τθσ οποίασ κα θγείται ο Υπεφκυνοσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ.  

Ειδικότερα το δυναμικό που αναφζρεται παραπάνω – δθλ. τα μζλθ τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ και 
Υπευκφνου Ζργου) κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχει τα κάτωκι προςόντα:  
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 Να διατεκεί ςε ρόλο Υπευκφνου του Ζργου (Project Manager) ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ, 
κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, με αντίςτοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ και κατ' ελάχιςτον 5ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα που 
περιλαμβάνουν ςχεδίαςθ διαδικτυακϊν τόπων ι/και ψθφιακϊν εφαρμογϊν» 

 Να διατεκεί ςε ρόλο Υπευκφνου τθσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ του Ζργου ςτζλεχοσ ι υπάλλθλοσ, , 
κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, με αντίςτοιχο μεταπτυχιακό τίτλο, με πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ και κατ' ελάχιςτον 5ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα που 
περιλαμβάνουν ανάπτυξθ ιςτοτόπων ι/και ψθφιακϊν εφαρμογϊν.  

 Να διατεκοφν ωσ μζλθ τθσ Ομάδασ Ανάπτυξθσ δφο τουλάχιςτον ςτελζχθ ι υπαλλιλουσ,, 
κάτοχοi πτυχίου ΑΕΛ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα 
τθσ Ρλθροφορικισ, και κατ' ελάχιςτον 2ετι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ζργα 
που περιλαμβάνουν τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ ζργων πλθροφορικισ. 

 Να διατεκεί ςτο ρόλο τθσ γραφιςτικισ ςχεδίαςθσ των ψθφιακϊν εφαρμογϊν και επιμζλειασ 
του διακζςιμου ψθφιακοφ περιεχομζνου, κάτοχοσ τίτλου ςπουδϊν ςε ςυναφι περιοχι, 
πτυχίου κατά προτίμθςθ ΑΕΛ, ΑΤΕΛ ι ιςότιμου τίτλου και ελλείψει αυτοφ ΛΕΚ. Επιπλζον, κα 
πρζπει να διακζτει 5ετι εμπειρία ςτο αντικείμενο τθσ ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ ψθφιακϊν 
εφαρμογϊν και υλικοφ.  

γ) Να τθρεί και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν προςταςία των 
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
(ΕΕ/2016/679)  και να διαςφαλίηει τθν ςυναίνεςθ των όρων του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
Ρροςταςίασ Δεδομζνων.  Για τθ ςυμμόρφωςθ με αυτι τθν απαίτθςθ κα πρζπει να κατατεκεί 
υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από το Νόμιμο Εκπρόςωπο ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικισ  Ρροςφοράσ» 

Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά τα πρότυπα EN ISO 9001:2015 ι άλλο 
ιςοδφναμο ι ανϊτερο. Το πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο 
τθσ διακιρυξθσ, ιτοι τθν παροχι υπθρεςιϊν ψθφιοποίθςθσ, τεκμθρίωςθσ, καταχϊριςθσ δεδομζνων 
και οπτικισ αναγνϊριςθσ χαρακτιρων (ocr) ι άλλο ιςοδφναμο. 
 
Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου,  κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ 

τουλάχιςτον τα παρακάτω τα οποία πρόκειται να αποτελζςουν και κριτιρια βακμολόγθςθσ τθσ 

προςφοράσ του: 

Α) Αναλυτικι Ρεριγραφι τθσ τεχνικισ πρόταςθσ:  Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να 

υποβάλλει πρόταςθ που κα εμπεριζχει τθν οργάνωςθ – μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 

(Φάςεισ, Ραραδοτζα,  Χρονοδιάγραμμα): Θ  αναλυτικι πρόταςθ υλοποίθςθσ του ζργου κα αναλφει 

τθν προςφερόμενθ τεχνικι λφςθ/μεκοδολογία υλοποίθςθσ ανά πακζτο εργαςίασ, τισ φάςεισ – τα 

παραδοτζα/φάςθ και  τα χρονικά ορόςθμα υλοποίθςθσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του 

τα πακζτα εργαςία, όπωσ αυτά ζχουν περιγραφι παραπάνω ςτθν παροφςα μελζτθ και τον πίνακα 
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του Χρονοδιαγράμματοσ Υλοποίθςθσ που ζχει τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι και είναι 

δεςμευτικόσ.  

Β) Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου: Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

υποβάλλει  ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ  και υλοποίθςθσ του ζργου (ομάδα 

ζργου), περιγράφοντασ με ςαφινεια τθν οργάνωςθ  και το προςωπικό που κα διακζςει, με 

αναλυτικι αναφορά του αντικειμζνου και του  χρόνου απαςχόλθςθσ  του προςωπικοφ που κα 

διακζςει ςτο ζργο.  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει:  Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για 

να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, 

επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ.   

 
Ο οικονομικόσ φορζασ, ακολουκϊντασ και τεκμθριϊνοντασ τα παραπάνω κα πρζπει να 

υποβάλλει ςτθν τεχνικι προςφορά:   

i) Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ και υλοποίθςθσ του ζργου από τθν οποία να 

αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εξειδίκευςθ, τα 

επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία του ςχετικά τισ απαιτιςεισ που αναλαμβάνει όπωσ 

προκφπτει από τον ρόλο που προτείνεται να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα Ζργου.  Στθν πρόταςθ 

διοίκθςθσ του ζργου κα πρζπει να αναφζρεται ρθτϊσ ο Υπεφκυνοσ Ζργου (projectmanager), ο 

οποίοσ κα αναλάβει τθν απευκείασ  επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον ςυντονιςμό των 

εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και 

πλθρωμισ του Ζργου.  

ii) Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςυνοδευόμενα από 

Υπεφκυνθ Διλωςθ για το αλθκζσ των ςτοιχείων των βιογραφικϊν. 

iii) Υπεφκυνθ Διλωςθ ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ, για τισ περιπτϊςεισ που ςτθν Ομάδα Ζργου 

περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν ςυνδζονται με εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ με τον 

προςφζροντα.  

Σε αυτι κα δθλϊνεται: 

 ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα,  

 ότι δεν ςυμμετζχουν με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο 

διαγωνιςμό και   
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 ότι αποδζχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ (δεν απαιτείται το γνιςιο τθσ υπογραφισ). 

iv) βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν – πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςχετικισ 

εμπειρίασ.  

v) Συμπλθρωμζνοσ πίνακασ των ςτελεχϊν και εξωτερικϊν ςυνεργατϊν που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ομάδα Ζργου ανά παραδοτζο, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

 

Α/Α 
Ονοματεπϊνυμο 

Στελζχουσ 
Θζςθ ςτθν Ομάδα 

Ζργου 
Αρμοδιότθτεσ/ 

Κακικοντα 
Ραραδοτζο 

     

     

 
Επίςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί αναλυτικι παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν του 

προςφζροντα (επιχειρθματικι δομι, τομείσ δραςτθριότθτασ, κλάδοι εξειδίκευςθσ, υλικοτεχνικι  

υποδομι, απαςχολοφμενο προςωπικό, ιςτορικό και τα κφρια βιματα ανάπτυξθσ). 

Γ)Στθν τεχνικι τουσ προςφορά οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να παρουςιάςουν τον 

προςφερόμενο εξοπλιςμό που διακζτουν και που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν υλοποίθςθ τθσ 

υπθρεςίασ.  Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να υποβάλλει τεκμθριωτικό υλικό για τον 

εξοπλιςμό που κα διακζςει ςτο ζργο και το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιιςει, όπου αυτό 

χρειάηεται (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), κακϊσ και οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο 

τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ 

απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ.   

Δ) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ κα κακορίηει τθν 

προςφερόμενθ περίοδο εγγυθμζνθσ λειτουργίασ εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων και τισ παροχζσ 

(δωρεάν) για  περίοδο αυτι  Η περίοδοσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ορίηεται θ χρονικι περίοδοσ  

από τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου και κα πρζπει να περιλαμβάνει εγγυιςεισ τουλάχιςτο για 

τα κάτωκι: 

 Διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων και των υποςυςτθμάτων. 

 Ρλιρθ αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) με 

κατάλλθλθ διορκωτικι ζκδοςθ (patch/ fix). Κατόπιν ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τον Διμο, ο 

Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιλφει τα προβλιματα και ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ δεν κα 
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ξεπερνά τισ τζςςερεισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

 Διακεςιμότθτα επιτόπιασ παρζμβαςθσ και υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν, ςε περίπτωςθ που 

γίνεται αδφνατθ θ επίλυςθ του προβλιματοσ απομακρυςμζνα. Ο χρόνοσ τθσ επιτόπιασ 

παρζμβαςθσ κα  να είναι μικρότεροσ των 48 ωρϊν από τθν αναγγελία του προβλιματοσ.  

 Ραράδοςθ – εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν και λειτουργικοφ 

ςυςτιματοσ. 

 Ραράδοςθ αντιτφπων όλων των μεταβολϊν ι των επανεκδόςεων ι τροποποιιςεων των 

εγχειριδίων του υλικοφ και λογιςμικοφ. 

 Ρρογραμματιςμόσ, λιψθ και ζλεγχοσ των αντιγράφων αςφαλείασ. 

 Υπθρεςία HelpDesk για τουσ χριςτεσ υπάλλθλουσ του ςυςτιματοσ του Διμου, διακζςιμθ από 

τισ 8:00 – 15:00 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, θ οποία να είναι προςβάςιμθ μζςω τθλεφϊνου και 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) που κα δθλϊςει ο ανάδοχοσ. 

 Ανταπόκριςθ μετά από κλιςθ και αναφορά προβλιματοσ από το Διμο πρζπει να είναι 

μικρότεροσ των 8 ωρϊν. 

Ε) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ  κα δθλϊνει ότι τθρεί 
και ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ΕΕ/2016/679)  και να 
διαςφαλίηει τθν ςυναίνεςθ των όρων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Δεδομζνων. 

Στ) Το παρεχόμενο φφλλο Συμμόρφωςθσ  του παρόντοσ το οποίο δίδεται ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ  και  κα παραςχεκεί ςε ξεχωριςτό παράρτθμα  ςε επεξεργάςιμθ μορφι. 

Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ», ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό 
αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 
είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν 
παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «Επικυμθτι» τότε αποτελεί 
προδιαγραφι που υπερκαλφπτει το ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ 
ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ςυνεκτιμοφνται, επί τω βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα κριτιριων 
ςτθν οποία εντάςςεται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ που ζχει τθ μορφι ΝΑΛ/ΟΧΛ 
εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 
δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 
υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 
ελάχιςτθ). 
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Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ/ΣΧΟΛΙΑ» κα καταγραφεί από τον προςφζροντα θ ςαφισ παραπομπι ςε 
Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα ,με ενιαία αρίκμθςθ, 
Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν (ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του 
εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ 
και υποςτιριξθσ κλπ.,) που κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των 
Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των 
περιεχόμενων του.  

Να ςθμειωκεί ότι: 

α) Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το δυνατόν 
ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.).  

β) Στο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 
αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 
προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

γ) Σε περιπτϊςεισ υπερκάλυψθσ των ελάχιςτων απαιτιςεων κα αναφζρεται διακριτά ςτο αντίςτοιχο 
κελί τθσ ςτιλθσ θ λζξθ «υπερκάλυψθ» 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά τθν 
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα 
ςθμεία των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 
ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο και θ 
Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Κριτιριο ανάκεςθσ/Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 
ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

Α Τεχνικι Λφςθ – Υλοποίθςθ (ΦΑΣΗ Α& Β) 
 

Κ1 Μεκοδολογία επεξεργαςίασ και ειςαγωγισ ψθφιακοφ υλικοφ 10% 

Κ2 Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν 15% 

Κ3 Ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα, άδειεσ χριςθσ  15% 

Κ4 Ευχρθςτία, φιλικότθτα και προςβαςιμότθτα των λφςεων 15% 
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Κ5 Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 15% 

Κ6 
Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, 
πολυκαναλικότθτα, βιωςιμότθτα 

15% 

Β Υπθρεςίεσ  (ΦΑΣΗ Γ) 
 

Κ7 
Οργάνωςθ υλοποίθςθσ του ζργου (χρονοδιάγραμμα – φάςεισ - 
παραδοτζα) 

5% 

Κ8 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 10% 

  Σφνολο  100% 

 
Κ1: Μεκοδολογία επεξεργαςίασ και ειςαγωγισ αρχικοφ ψθφιακοφ υλικοφ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ μεκοδολογία επεξεργαςίασ και εμπλουτιςμοφ (με κατάλλθλα 
μετα-δεδομζνα) του αρχικοφ ψθφιακοφ υλικοφ για τθν ορκι ειςαγωγι του ςτο ςφςτθμα. 

K2: Ρροτεινόμενθ αρχιτεκτονικι εφαρμογϊν  

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αρχιτεκτονικι λφςθ που προςφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ για 
τισ προτεινόμενεσ εφαρμογζσ . Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, ςε 
τεχνικζσ λφςεισ με λειτουργικότθτεσ – χαρακτθριςτικά που δίνουν ςυνολικά καλφτερο αποτζλεςμα 
τεχνικισ λφςθσ. 

K3: Ανοιχτά πρότυπα, ανοιχτά δεδομζνα, άδειεσ χριςεισ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί, θ χριςθ ανοικτϊν προτφπων, ανοιχτϊν δεδομζνων και αδειϊν 
χριςθσ των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με υπθρεςίεσ -  τεχνικζσ – τεχνολογίεσ που: 

 αναδεικνφουν τα ανοιχτά δεδομζνα μζςω παγκόςμιων ανοιχτϊν αποκετθρίων (τφπου 

Wikipedia, κτλ.) 

 προςφζρουν επιπλζον λειτουργικότθτεσ λογιςμικϊν αδειϊν χριςθσ κτλ. 

K4: Ευχρθςτία, φιλικότθτα των λφςεων και προςβαςιμότθτα  

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ ευχρθςτία, θ φιλικότθτα και θ προςβαςιμότθτα των 
προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με χριςθ μεκοδολογιϊν αξιολόγθςθσ και 
βελτιςτοποίθςθσ ευχρθςτίασ. Επίςθσ, ςτο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ προςβαςιμότθτα των 
προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των απαιτοφμενων. 
Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί, ςε τεχνικζσ λφςεισ με επιπλζον λειτουργικότθτεσ – δυνατότθτεσ 
για ομάδεσ ΑμεΑ (πχ υπότιτλουσ για άτομα χωρίσ ακοι, λογιςμικό για άτομα με μειωμζνθ όραςθ 
κτλ.)  

Κ5: Αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
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Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ αςφάλεια των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, του υποψιφιου 
αναδόχου πλζον των απαιτοφμενων. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ με 
υπθρεςίεσ -  τεχνικζσ – τεχνολογίεσ που προςφζρουν μεγαλφτερθ αςφάλεια δεδομζνων. 

K6: Επεκταςιμότθτα, παραμετρικότθτα, διαλειτουργικότθτα, βιωςιμότθτα 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί θ επεκταςιμότθτα παραμετροποίθςθ,  διαλειτουργικότθτα και 
βιωςιμότθτα των προςφερόμενων τεχνικϊν λφςεων του υποψιφιου αναδόχου, πλζον των 
απαιτοφμενων. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί ςε τεχνικζσ λφςεισ που: 

 βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ  

 προςφζρουν άλλεσ δυνατότθτεσ (ενδεικτικά) 
o χριςθσ του περιεχομζνου 
o προκικθσ, επεξεργαςίασ περιεχομζνου.  

K7: Οργάνωςθ υλοποίθςθσ του ζργου (χρονοδιάγραμμα) 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκεί το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου ςφμφωνα με 
τθν προςφορά του υποψιφιου αναδόχου, εφόςον αυτό είναι μικρότερο από το απαιτοφμενο 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

K8: Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

Στο κριτιριο αυτό κα αξιολογθκοφν οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ. Μεγαλφτερθ βακμολογία κα δοκεί 
κατά προτεραιότθτα ςε τεχνικζσ προςφορζσ με καλφτερεσ (ποςοτικά και ποιοτικά) υπθρεςίεσ 
εκπαίδευςθσ. 

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

 Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ςν*Κν 

Επιπλζον:  

- Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν 
απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων 
προχποκζςεων ςυμμετοχισ 

- Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 
προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ 

- Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ με βάςθ τον 
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ακόλουκο τφπο: 

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

όπου: 

Βmax θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  

Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 

Kmin το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ Ρροςφοράσ i  

Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα 
οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν 
Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι ςε δφο (2) αντίτυπα. 

Θ Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ 
αυτά προςδιορίηονται ςτον παραπάνω ςχετικό Ρίνακα. Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων: 

-  είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ 
*απαράβατοι όροι+, 

-  αυξάνεται ζωσ 150 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά 
ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Ο Συντάκτθσ 

 

 

 

 

Γιϊργοσ Καραγιαννάκθσ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νςθ: Ανδρόγεω 2, 4οσ όροφοσ 
Ρλθροφορίεσ: Γ.Καραγιαννάκθσ 
Τθλ.: 2813 409297 
E-mail: karagiannakis-g@heraklion.gr 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                        

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και 

Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» αναλφεται ωσ εξισ: 

Κατθγορία  

ΦΑΣΗ/ΡΑΑΔΟΤΕΟ  

Ανάλυςθ Ρροχπολογιςμοφ 

Α1.Κόςτοσ 

μονάδασ 

(Λογιςμικό) 

Α2.Ρλζον 

Κοςτολόγθςθ 

παραμετρο-ποίθςθσ 

Σφνολο: Α1+Α2 

(Κατ’ αποκοπι  

ανά 

παραδοτζο) 

ΦΑΣΗ Α. Συλλογι και ανάλυςθ απαιτιςεων 

ΦΑΣΗ Β. Υλοποίθςθ 

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ 

και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

26.000,00 € 21.000,00€(= 7 Α/Μ 

Χ 3.000,00) 

47.000,00 € 

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 

εξουςιοδότθςθσ φορζων 

10.000,00 € 9.000,00 € (=3 Α/Μ 

Χ3.000,00) 

19.000,00 € 

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και 

πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για 

τελικοφσ χριςτεσ, φορείσ και επιχειριςεισ 

9.000,00 € 3.000,00 € (= 1 Α/Μ 

Χ 3.000,00) 

12.000,00 € 
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Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ 

αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

18.000,00 € 18.000,00 € (=6 Α/Μ 

Χ3.000,00) 

36.000,00 € 

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - 

εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 

υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

8.000,00 € 3.000,00 € (= 1 Α/Μ 

Χ 3.000,00) 

11.000,00 € 

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων 

δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

1.000,00 € 3.000,00 € (= 1 Α/Μ 

Χ 3.000,00) 

4.000,00 € 

Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ 

εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

4.000,00 € 3.000,00 € (= 1 Α/Μ 

Χ 3.000,00) 

7.000,00 € 

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου 

για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

4.000,00 € 6.000,00 =(2 Α/Μ Χ 

3.000,00)  

10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 146.000,00 € 

ΦΑΣΗ Γ. Ριλοτικι λειτουργία και εκπαίδευςθ 

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ 

περιεχομζνου 

- 1.000,00 €  (= 0,33 

Α/Μ Χ 3.000,00) 

1.000.00 € 

Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και 

εκπαιδευτικό υλικό 

- 9.000,00€  (=3 Α/Μ Χ 

3.000,00)  

9.000.00 € 

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ - 1.000,00 €  (= 0,33 

Α/Μ Χ 3.000,00) 

1.000.00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΞΗΣ 157.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α. 24% 194.680,00 € 

Τα παραπάνω ζχουν υπολογιςτεί με μικτό κόςτοσ ανκρωπομινα 3.000,00 Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 24 %. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β– ΔΝΙΑΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ 
(ΔΔΔ) 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τθν οικονομικι 
κατάςταςθ, τισ ικανότθτεσ και τθν καταλλθλότθτα επιχειριςεων για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Διατίκεται ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ τθσ ΕΕ και χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ 
εκπλιρωςθσ όλων των απαιτοφμενων όρων ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε ολόκλθρθ 
τθν ΕΕ. Από τον Οκτϊβριο του 2018 το ΕΕΕΣ παρζχεται αποκλειςτικά ςε θλεκτρονικι μορφι ςτο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/procedure.Το ΕΣΘΔΘΣ παρζχει τθν διαδικτυακι υπθρεςία 
(PromitheusESPDint) για αγοραςτζσ, υποβάλλοντεσ προςφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ που 
επικυμοφν να ςυμπλθρϊςουν το ΕΕΕΣ ςε θλεκτρονικι μορφι. Το ζντυπο μπορεί να ςυμπλθρωκεί 
επιγραμμικά (online), να αποκθκευκεί θλεκτρονικά ι/και να τυπωκεί και να αποςταλεί ςτον 
αγοραςτι μαηί με τθν υπόλοιπθ προςφορά. 

Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : [6325] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΓΛΟΥ ΤΛΤΟΥ 1, ΘΑΚΛΕΛΟ ΚΘΤΘΣ, Τ.Κ. 71202 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΒΑΣΛΛΘΣ ΤΗΑΝΛΔΑΚΘΣ/ΧΛΣΤΟΦΟΟΣ ΡΑΡΑΣ 
- Τθλζφωνο: 2813409185-186-189-403-468-428-468 
- Θλ. ταχυδρομείο: prom@heraklion.gr. 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): https://www.heraklion.gr 
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV):  

«Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου». 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (διακιρυξθσ) είναι θ δθμοπράτθςθ τθσ υπθρεςίασ: «να ςχεδιάςει και να 
υλοποιιςει μία πλατφόρμα ανοιχτϊν δεδομζνων (open Data) για τθν αποκικευςθ, διαχείριςθ και 
διάκεςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου από ζργα τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ του 
Διμου Θρακλείου. Σιμερα, αρκετοί δθμόςιοι φορείσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που 
παράγουν ι ςυλλζγουν άλλοι φορείσ του δθμοςίου. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατθρθκεί και 
ςτο πλαίςιο του ίδιου φορζα και ειδικότερα ςε Μεγάλουσ Διμουσ όπου πολλζσ υπθρεςίεσ 
παράγουν δεδομζνα είτε μζςω τθσ λειτουργίασ τουσ είτε μζςω ςυμμετοχισ του ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. Τζλοσ, λόγω αυτισ τθσ τεράςτιασ διαςποράσ και 
αςυνδετότθτασ του περιεχομζνου, αυτό δε φτάνει με αποδοτικό τρόπο ςτουσ πολίτεσ. Βαςικόσ 
ςτόχοσ του Ζργου δεν είναι μία «απλι βάςθ ανοικτϊν δεδομζνων» αλλά θ δθμιουργία, κάτω από 
ζνα εφρωςτο πλαίςιο κατάλλθλθσ αδειοδότθςθσ, μιασ ςφνκετθσ και ενιαίασ υπθρεςίασ για τθ 
ευρεία διάχυςθ του πλοφςιου τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου υψθλισ 
ανάλυςθσ που διακζτει ο Διμοσ Θρακλείου, θ οποία δεν είναι ςιμερα διακζςιμθ ι εφκολα 
προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ, τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ και τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ. Οι 
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων CPV: 72262000-9 και ςυμπλθρωματικοφ CPV: 92500000-6. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ/πράξθσ είναι: €157.000,00€ κακαρό ποςό,  και € 37.680,00 ΦΡΑ 
24% . Συνολικά με ΦΡΑ είναι € 194.680,00€. Το  ΕΕΕΣ κα αναρτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςε 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/procedure
mailto:prom@heraklion.gr
https://www.heraklion.gr/citizen/contacts/thlefwna-yphresiwn.html
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επεξεργάςιμθ μορφι (.xml) ςτο  ΕΣΘΔΘΣ προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί από τον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ– ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

Το φφλλο ςυμμόρφωςθσ εμπεριζχεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Α του παρόντοσ και κα δοκεί 
αυτοφςιο ωσ προσ το περιεχόμενο του από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε επεξεργάςιμθ 
μορφι ςτα ςυνθμμζνα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ.  

ΟΔΘΓΛΕΣ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ:  

Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ», ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ 
αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον προςφζροντα, κεωροφμενθ ωσ 
απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» 
ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «Επικυμθτι» τότε αποτελεί προδιαγραφι που υπερκαλφπτει το 
ελάχιςτο απαιτοφμενο και Ρροςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
ςυνεκτιμοφνται, επί τω βελτίω ςφμφωνα με τθ ςυναφι ομάδα κριτιριων ςτθν οποία 
εντάςςεται. 

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του προςφζροντοσ που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα 
αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν 
Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ 
προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ 
πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΕΣ/ΣΧΟΛΙΑ» κα καταγραφεί από τον προςφζροντα θ ςαφισ 
παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα 
,με ενιαία αρίκμθςθ, Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν (ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ 
των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ 
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ.,) που κατά τθν κρίςθ του προςφζροντοσ 
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ 
καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του. Να ςθμειωκεί ότι: 

α) Είναι υποχρεωτικι θ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.).  β) Στο 
τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 
υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί 
θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ 
ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). γ) Σε περιπτϊςεισ υπερκάλυψθσ των ελάχιςτων 
απαιτιςεων κα αναφζρεται διακριτά ςτο αντίςτοιχο κελί τθσ ςτιλθσ θ λζξθ «υπερκάλυψθ» 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ προςφζροντεσ ςτοιχεία κατά 
τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε 
όλα τα ςθμεία των ΡΛΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι όλων των πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ 
όρουσ ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό 





 

Σελίδα 136 

όρο και θ Ρροςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ– ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  

Ο Διμοσ Θρακλείου, επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, με βάςθ τον 
Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία των Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και 
τθν Εκνικι Νομοκεςία, Ν.4624/2019. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι (Διμοσ Θρακλείου) και κατϋ εφαρμογι του GDPR, ενθμερϊνει υπό τθν 
ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν 
προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ 
εξισ:  

Λ. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 
ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΛΛ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ 
του νόμου υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία 
των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΛΛΛ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειϊν για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 
Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 
προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιϊματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο 
Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι 
άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία 
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ 
των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 
Ρροςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Στοιχεία επικοινωνίασ του Υπεφκυνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO): dpo@heraklion.gr & 
2813409192.  
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Στθν ιςτοςελίδα του Διμου Θρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενθμερωκείτε 
αναλυτικότερα ςχετικά με τθν Ρολιτικι Ρροςταςίασ των Δεδομζνων Ρροςωπικοφ 
Χαρακτιρα. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ 
του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ 
τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ 
διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία 

 

 

 

 





 

Σελίδα 139 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

    

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΥΡΘΕΣΛΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ- ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ 

Ρλθρ. …………………..  

Ρροϊ/νοσ: ………………………….. 

Ταχ.Δ/νςθ: ………………………………… 

e-mail: prom@heraklion.gr   

URL: www.heraklion.gr  

 

   

 Θμερομθνία,  

 Αρικ. πρωτ ………..  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Ροςοφ …………………… ευρϊ πλζον ΦΡΑ: ………………… (…………………….. €) μαηί με το Φ.Ρ.Α 

24%. 

τθσ υπθρεςίασ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ», ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Α.Ρ. …../…………. 

διακιρυξι. 
 
 
 

 Η υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Σουριςτικοφ και Πολιτιςμικοφ Περιεχομζνου Διμου 
Ηρακλείου» αποτελεί το υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, προκειμζνου να 

χρθματοδοτθκεί, με κωδ. ΟΠ 5050840 , ςτο Ε.Π «Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. πρωτ. 
3686/2019 πρόςκλθςθσ: Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον 

τομζα του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΣΠΑ-44/ΟΠ 3862. Η 
χρθματοδότθςθ κα γίνει από το  Ε.Π. Κριτθσ 2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο 
Π.Δ.Ε τθσ ενταγμζνθσ με τθν υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με 

ενάρικμο Π.Δ.Ε.: Κ.Α.2020EΠ00210049 
 

 

  

mailto:prom@heraklion.gr
http://URL:%20www.heraklion.gr
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Σ Υ ΜΒ ΑΣ Η  

Ροςοφ ………………………  ευρϊ πλζον ΦΡΑ: ………… και  ςυνολικά ……………… € μαηί με το Φ.Ρ.Α 24%. 

τθσ υπθρεςίασ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ»,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Α.Ρ. …………/2021 διακιρυξισ. 

Στο Θράκλειο ςιμερα ……………2021 ςτα γραφεία του Διμου , οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο Διμοσ Θρακλείου (ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), που εδρεφει ςτο Θράκλειο Κριτθσ, 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, με Α.Φ.Μ.: 997579296, Δ.Ο.Υ.: Θρακλείου, 

εκπροςωποφμενοσ από τθν Αντιδιμαρχό (Διμου Θρακλείου - Κριτθσ)  κα ………………………, 

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ……/….-…-…….  Απόφαςθ Δθμάρχου με τθν οποία τθσ εκχωρείται θ 

αρμοδιότθτα υπογραφισ ςυμβάςεων 

2. Θ εταιρεία με επωνυμία “………………………………” (ςτο εξισ ο Ανάδοχοσ)  και διακριτικό τίτλο: 

“………………………….” , με ζδρα ……………………………… , Ταχ.Δ/νςθ: ……………………… Τ.Κ…………………., 

τθλ………………………. , E-mail: …………………………….. με ΑΦΜ…………………… , Δ.Ο.Υ……….., 

καταχωρθμζνθ ςτο ΓΕΜΘ με αρ. ………………. , ςτθν οποία κατακυρϊκθκε, θ παραπάνω υπθρεςία  

νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον κ. ………………. ………….. με ΑΔΤ: ΑΚ …../……………. (ςφμφωνα με 

τθν υπ’αρ. ………../……-….-………………….. Ανακοίνωςθ Καταχϊριςθσ του ΓΕΜΘ)   

αφοφ ζλαβαν υπόψθ τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ   ςτα παρακάτω αναφερόμενα ζγγραφα και 

ειδικότερα ςτο  περιεχόμενο:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή 
ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 
Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 
τησ 16.2.2011 για την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων…»,  
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

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

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

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

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

 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

 τθ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

κακϊσ επίςθσ και 

 Τθν υπ’αρικμ. 86247/05-09-2019 ζγγραφο Οριςμοφ Αντιδθμάρχου Θρακλείου  ωσ Διατάκτθ  

 Τθν υπ'αρικ.86763/06-09-2019 (ΑΔΑ:61ΑΕΩ0Ο-ΘΦΜ) Απόφαςθ Δθμάρχου με κζμα τθν Εξουςιοδότθςθ 
για τθν Υποβολι τεκμθριωμζνου αιτιματοσ διατάκτθ. 

 Τθν υπ'αρικμ.85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΘΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαςθ Δθμάρχου για τον Οριςμό 
Αντιδθμάρχων. 

 Τθν υπ αρικμ. 88306/11-09-2019 Απόφαςθ Δθμάρχου για τον Οριςμό τθσ Ρροζδρου και των μελϊν τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ.  

 Τθν υπ αρικμ 75309/27-8-2020 Αποφάςεισ Δθμάρχου «Ρερί οριςμοφ Αντιδθμάρχων και μεταβίβαςθσ 
αρμοδιοτιτων του» 

- Τθν με αρ. πρωτ……/……………. Ρρόςκλθςθ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ με τίτλο: «Δράςθ 2.c.1: 
Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ πολιτιςμοφ και τουριςμοφ – τομζων τθσ 
RIS3Crete»,  
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 Τθν υπ.αρ. …../…………..  (ΑΔΑ: …..-……………………) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για τθν Υπθρεςία με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» ζγκριςθσ τθσ μελζτθσ, διαμόρφωςθσ των 
όρων τθσ διακιρυξθσ και οριςμοφ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 Το με αρ. πρωτ…………/…………Ρρωτογενζσ Αίτθμα του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ 
Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ για τθν υπθρεςία «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  
ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ»  με ΑΔΑΜ: ……….. που κα 
βαρφνει τον Κ.Α. ….-….-…….. 

 Τθ  με αρ. ……../……….  (ΑΔΑ:…………-………)  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (Εγκεκριμζνο αίτθμα με: 
ΑΔΑΜ ………………………….) με τθν οποία δεςμεφεται δαπάνθ και διατίκεται πίςτωςθ που κα 
πραγματοποιθκεί εντόσ του οικονομικοφ  ζτουσ…………… ποςοφ: …………………….. € και  πρόβλεψθ ποςοφ 
………………………€ ζτουσ 2022,  ςε βάροσ του Κ.Α. του προχπολογιςμοφ ….-………... 

 Το  τεφχοσ (μελζτθ) Τεχνικι Ρεριγραφι – Ρροχπολογιςμό Ζργου, Συγγραφι Υποχρεϊςεων, που 
ςυντάχκθκε από τo Τμιμα Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ Οργάνωςθσ και 
Ρλθροφορικισ (όπωσ διαμορφϊκθκε, ζπειτα από τθν ενςωμάτωςθ παρατθριςεων των οικονομικϊν 
φορζων κατά διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ που διενεργικθκε,  μζςω ΕΣΘΔΘΣ και τθν 
ενςωμάτωςθ των ςχετικϊν παρατθριςεων κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ). 

 Τθν υπ’ αρικμ.  υπ’αρικμ………………..  Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ» ΟΡΣ 
5050840 

 Τθσ υπ. αρίκμ. ………../…..-….-……….. Απόφαςθσ τθσ Ε.Υ.Δ. Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ   για τθν Ρροζγκριςθ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του Υποζργου 1: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ», τθσ Ρράξθσ με κωδ. ΟΡΣ: ………………….  

 Το υπ’ αρικμ. πρωτ. ……/……-….-……….. ζγγραφο – Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ 
ελζγχου νομιμότθτασ – περιεχομζνου τθσ με αρ. ………../2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπι και 
εφρεςθσ τθσ ωσ νόμιμθ.  

 Τθ με αρ. πρωτ ………… /…-…-……… Α/Α ΕΣΘΔΘΣ: …………… ) / Αρ. ΚΘΜΔΘΣ:………………….  διακιρυξθ και τα 
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ του Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ: ……………………….  Διαγωνιςμοφ με 

κριτιριο ανάκεςθσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ για τθν υπθρεςία με τίτλο: ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ. Θ 
υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Θρακλείου» 
αποτελεί το υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί, με 
κωδ. ΟΡΣ 5050840 , ςτο Ε.Ρ «Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. πρωτ. 3686/2019 πρόςκλθςθσ: 
Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ 
πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΤΡΑ-44/ΟΡΣ 3862. Θ χρθματοδότθςθ κα γίνει από το  
Ε.Ρ. Κριτθσ 2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο Ρ.Δ.Ε τθσ ενταγμζνθσ με τθν 
υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 (ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με ενάρικμο Ρ.Δ.Ε.: 
Κ.Α.2020EΡ00210049 

 τθ με αρ. πρωτ. ……/…..-….-……….. Απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ με κζμα τον ζλεγχο 
τθσ υπ’ αρικμ ……. / ………Απόφαςθσ  τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ /Διαδικαςίασ διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ  και εφρεςθσ τθσ ωσ νόμιμθσ 

  Τθν υπ’ αρικμ. ………/ ……. (ΑΔΑ:………-………) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία 
επικυρϊκθκε το πρακτικό κατακφρωςθσ – ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
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θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν Υπθρεςία: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ»  (ΑΔΑΜ: …………………………………) 

 τθν  κατατεκειμζνθ θλεκτρονικά μζςω ΕΣΘΔΘΣ θ  με αρ………….   τεχνικι και οικονομικι προςφορά του 
Αναδόχου, (το χρονοδιάγραμμα τθσ προςφοράσ του Αναδόχου που ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, το οποίο επικαιροποιικθκε με θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν αυτιν τθσ 
υπογραφισ τθσ παροφςασ), 

 τθ με αρ. ……. /…….. (ΑΔΑ: ………-……..  ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία  
επικυρϊκθκε το 2ο Ρρακτικό – Ελζγχου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν και Οριςμοφ προςωρινοφ αναδόχου  

 Τθ με αρ. …………….. (ΑΔΑ: ………………. )   Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπι με τθν οποία επικυρϊκθκε 
το 1Ο  Ρρακτικό Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ – Αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν. 

 Θ υπ’ αρικμ. πρωτ……………………..     …..-….-2021 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Οριςμοφ τθσ 
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

  Τθν Α.Ρ. ……………………. απόφαςθ τθσ ΕΥΔ ΡΕΡ Κριτθ 2014-2020, με τθν οποία δόκθκε ζγκριςθ 

υπογραφισ ςφμβαςθσ για τθν υπθρεςία με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΣΗΡΙΟΤ  ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ». 

ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα εξισ: 

 

ΑΘΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει μία πλατφόρμα ανοιχτϊν 
δεδομζνων Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι o  ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθσ μίασ πλατφόρμασ 
ανοιχτϊν δεδομζνων (open Data) για τθν αποκικευςθ, διαχείριςθ και διάκεςθ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου από ζργα τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ενδιαφζροντοσ του Διμου Θρακλείου. Σιμερα, 
αρκετοί δθμόςιοι φορείσ δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα που παράγουν ι ςυλλζγουν άλλοι 
φορείσ του δθμοςίου. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να παρατθρθκεί και ςτο πλαίςιο του ίδιου φορζα και 
ειδικότερα ςε Μεγάλουσ Διμουσ όπου πολλζσ υπθρεςίεσ παράγουν δεδομζνα είτε μζςω τθσ 
λειτουργίασ τουσ είτε μζςω ςυμμετοχισ του ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. Τζλοσ, λόγω 
αυτισ τθσ τεράςτιασ διαςποράσ και αςυνδετότθτασ του περιεχομζνου, αυτό δε φτάνει με αποδοτικό 
τρόπο ςτουσ πολίτεσ. 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Ζργου δεν είναι μία «απλι βάςθ ανοικτϊν δεδομζνων» αλλά θ δθμιουργία, κάτω 
από ζνα εφρωςτο πλαίςιο κατάλλθλθσ αδειοδότθςθσ, μιασ ςφνκετθσ και ενιαίασ υπθρεςίασ για τθ 
ευρεία διάχυςθ του πλοφςιου τουριςτικοφ και πολιτιςμικοφ ψθφιακοφ περιεχομζνου υψθλισ 
ανάλυςθσ που διακζτει ο Διμοσ Θρακλείου, θ οποία δεν είναι ςιμερα διακζςιμθ ι εφκολα 
προςβάςιμθ ςτουσ πολίτεσ, τουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ και τουσ τοπικοφσ επιχειρθματίεσ. 

Σε επίπεδο υποςυςτθμάτων θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 
περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

 Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

 Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και εξουςιοδότθςθσ φορζων  

 Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 
φορείσ και επιχειριςεισ  

 Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο  
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 Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ υπθρεςίεσ 
διαλειτουργικότθτασ  

 Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

 Υπθρεςία δθμιουργίασ εξατομικευμζνων ςυλλογϊν  

Τζλοσ, τα παραπάνω υποςυςτιματα κα διαλειτουργοφν με μία νζα εφαρμογι για ζξυπνεσ φορθτζσ 
ςυςκευζσ που κα αναπτφξει ο Ανάδοχοσ, με ςκοπό τθν εφκολθ πρόςβαςθ των πολιτϊν και 
επιςκεπτϊν του Διμου, κακϊσ και φορζων που ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ προϊόντοσ τθσ περιοχισ. 

Σε επίπεδο δια-λειτουργικότθτασ θ πλατφόρμα διαχείριςθσ και διάκεςθσ επιλεγμζνου ψθφιακοφ 

περιεχομζνου κα πρζπει να υποςτθρίηει: 

•  Ανοικτά πρότυπα και τα κατάλλθλα ΑΛ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ με 

υπάρχουςεσ και νζεσ υποδομζσ του Διμου αλλά και τρίτων 

•  Υποςφςτθμα διαπίςτευςθσ διαλειτουργικϊν με τθν πλατφόρμα υπθρεςιϊν και διαβακμιςμζνθ 

πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 
 Δυνατότθτα άμεςθσ διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν απευκείασ με το αποκετιριο για τθν άντλθςθ ςε 
πραγματικό χρόνο περιεχομζνου.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : CPV   72262000-9 κφριου και ςυμπλθρωματικοφ 92500000-6 . 

Αυτό πρόκειται να επιτευχκεί με τθν υλοποίθςθ των παρακάτω παραδοτζων:  

 

Φάςθ Υλοποίθςθσ Ραραδοτζο/Ρακζτο Εργαςίασ CPV 

ΦΑΣΗ Α. Συλλογι και ανάλυςθ 
απαιτιςεων 

Μελζτθ εφαρμογισ 92500000-6 

ΦΑΣΗ Β. Υλοποίθςθσ 

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ διαχείριςθσ 
και καταλογογράφθςθσ περιεχομζνου 

72262000-9 

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 
εξουςιοδότθςθσ φορζων 

72262000-9 

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και 
πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο 
για τελικοφσ χριςτεσ, φορείσ και 
επιχειριςεισ 

72262000-9 

Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ 
αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

72262000-9 

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - 
εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

72262000-9 

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων 
δεδομζνων ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο 

72262000-9 
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Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ 
εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

72262000-9 

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ αποκετθρίου 
για ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ 

72262000-9 

ΦΑΣΗ Γ. Ριλοτικι λειτουργία και 
εκπαίδευςθ 

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 

92500000-6 

Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και 
εκπαιδευτικό υλικό 

92500000-6 

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ 92500000-6 

 

ΑΘΟ 3 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο  (Οικονομικό Αντάλλαγμα) 
είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ ποςοφ   ………………..   Ευρϊ  πλζον ΦΡΑ …………………  και ςφνολο με ΦΡΑ 24%: 
………………………..Ευρϊ (………………………………...)  και αναλφεται ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ 
αναλυτικά:  

 

 Κακαρι Αξία ΦΡΑ 24% Ρροχπολογιςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

ΦΑΣΘ Α. Συλλογι και 
ανάλυςθ απαιτιςεων & 
ΦΑΣΘ Β.  Υλοποίθςθ 

…………………….. ……………..…………. …………………….. 

ΦΑΣΘ Γ: Ριλοτικι 
λειτουργία και 
εκπαίδευςθ 

………………….…. ……………………….... ………………………. 
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Φάςθ Υλοποίθςθσ Ραραδοτζο/Ρακζτο Εργαςίασ CPV Ανϊτατθ 

Ημερ/νία 

Ραράδοςθσ 

Αξία Χωρίσ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 24% Αξία  

με ΦΡΑ 

24% 

ΦΑΣΗ Α. Συλλογι και ανάλυςθ απαιτιςεων 92500000-6 ……/…../……….    

ΦΑΣΗ Β. Υλοποίθςθσ 

Ρ1. Υποςφςτθμα εςωτερικισ 
διαχείριςθσ και καταλογογράφθςθσ 
περιεχομζνου 

72262000-9 
……/…../……….    

Ρ2. Υποςφςτθμα ρόλων χρθςτϊν και 
εξουςιοδότθςθσ φορζων 

72262000-9 ……/…../……….    

Ρ3. Υποςφςτθμα αναηιτθςθσ και 
πλοιγθςθσ ςτο ψθφιακό 
περιεχόμενο για τελικοφσ χριςτεσ, 
φορείσ και επιχειριςεισ 

72262000-9 

……/…../……….    

Ρ4. Υποςφςτθμα αιτιςεων παροχισ 
αδειϊν χριςθσ ςε περιεχόμενο 

72262000-9 ……/…../……….    

Ρ5. Υποςφςτθμα αδειοδότθςθσ - 
εξουςιοδότθςθσ όςον αφορά ςτισ 
υπθρεςίεσ διαλειτουργικότθτασ 

72262000-9 
……/…../……….    

Ρ6. Υπθρεςία μετάπτωςθσ βάςεων 
δεδομζνων ςτο Ψθφιακό 
Αποκετιριο 

72262000-9 
……/…../……….    
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Ρ7. Υπθρεςία δθμιουργίασ 
εξατομικευμζνων ςυλλογϊν 

72262000-9 ……/…../……….    

Ρ8. Εφαρμογι ψθφιακοφ 
αποκετθρίου για ζξυπνεσ φορθτζσ 
ςυςκευζσ 

72262000-9 
……/…../……….    

ΦΑΣΗ Γ. Ριλοτικι λειτουργία 
και εκπαίδευςθ 

Ρ9. Ειςαγωγι αρχικοφ ψθφιακοφ 
περιεχομζνου 

92500000-6 ……/…../……….    

Ρ10. Αναφορά εκπαίδευςθσ και 
εκπαιδευτικό υλικό 

92500000-6 ……/…../……….    

Ρ11. Αναφορά πιλοτικισ λειτουργίασ 92500000-6 ……/…../……….    
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Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ.  

Ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να ειςπράξει τθν αμοιβι, υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 
τθν πλθρωμι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ρζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του ζργου ο Ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία απαίτθςθ από τθν 
Ανακζτουςα για δαπάνεσ τισ οποίεσ πραγματοποίθςε κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου ι εξ αφορμισ αυτοφ. 
Στθν ςυμβατικι τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του 
Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ. 

Ο τρόποσ πλθρωμισ του Αναδόχου ζχει ωσ εξισ: 

Σφμφωνα με ότι ορίηει θ παράγραφοσ 5.1. τθσ με αρ. πρωτ. …../………. διακιρυξθσ:  
Με τθν τμθματικι παραλαβι όπου και καταβάλλεται ςε ποςοςτό 100%, βάςει τθσ οικονομικισ 
προςφοράσ, του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ωσ ακολοφκωσ:  

 Με τθν παράδοςθ και παραλαβι του ςυνόλου των παραδοτζων των Φάςεων  Α& Β το 100% τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ  που αντιςτοιχεί ςτθν αξία των παραδοτζων βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
του αναδόχου. 

 Με τθν παράδοςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ φάςθσ Γ,  ο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ  που 
αντιςτοιχεί ςτθν αξία των παραδοτζων βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου.  
 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 
219 του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται εντόσ  εξιντα (60) θμερϊν από τθν υποβολι ςτθν οικονομικι 
υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ όλων των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν -  παραςτατικϊν για τθν 
πλθρωμι,  όπωσ αυτζσ απορρζουν από τα Συμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ και από τισ ςυνκικεσ 
εκτζλεςθσ ζργου. 

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχει δεςμευτεί πίςτωςθ ςε βάροσ του ΚΑ  του 
προχπολογιςμοφ 2021 με τθν υπ’ αρικ. Α-…………/2021  απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ εισ βάροσ  του 
Κ.Α.  …..-……......με τθν εγγραφι και δζςμευςθ  ποςοφ ………………… Ευρϊ ςφμφωνα με τθν επί τθσ οποίασ 
υπάρχει  βεβαίωςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ, για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, 
τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του άρκρου 4 του ΡΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο 
Μθτρϊο Δεςμεφςεων. 

ΑΘΟ 4 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ  

4.1 Ο Ανάδοχοσ κα εκπλθρϊςει όλεσ τισ Συμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
χρονοδιαγράμματοσ που υπζβαλε με τθν τεχνικι προςφορά του και εγκρίκθκε από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ιτοι εντόσ/ ζωσ και  12  μθνϊν/εσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ παροφςασ και με τισ ενδιάμεςεσ 
προβλεπόμενεσ από το χρονοδιάγραμμα τμθματικζσ προκεςμίεσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν όπωσ 
αυτζσ εμπεριζχονται ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου) Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
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τθσ ςφμβαςθσ και των επιμζρουσ τμθμάτων  αυτισ ακολουκοφν τον πίνακα που εμπεριζχεται ςτο Άρκρο 
3.  

 

4.2 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιδεικνφει ετοιμότθτα ϊςτε να ανταποκρίνεται άμεςα ςε κάκε αίτθμα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, δεδομζνου του χρονικά οριςμζνου και μθ υπερβάςιμου χαρακτιρα των υπθρεςιϊν 
που ζχει αναλάβει να παράςχει.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ οικονομικι εκκακάριςθ και μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν παρζλευςθ του χρόνου εγγφθςθσ. 
 

4.3 Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται 
ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί 
εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να 
υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν 
οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ 
του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζναθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και τα άρκρα που ορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ που αναφζρονται ςτθν παροφςα. 

 

ΑΘΟ 5 

ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΡΑΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Θ παρακολοφκθςθ και παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν (ι παραδοτζων/πακζτων εργαςίασ) 

τθσ ςφμβαςθσ γίνεται από Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου εφεξισ 
αποκαλοφμενθ ωσ «ΕΡΡΕ» που κα ςυςτακεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παρ. 11δ 
του άρκρου 221 του Ν.4412/16. Στθν ΕΡΡΕ, ανατίκενται και τα κακικοντα παρακολοφκθςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ  ςφμβαςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 216 του Ν. 4412/2016.  
 
5.2 Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ , ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι και με τθν παραπάνω  Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ 
και Ραραλαβισ (Ζργου) εφεξισ αποκαλοφμενθ ωσ «ΕΡΡΕ». Θ ΕΡΡΕ, ειδικότερα, ςυνεργάηεται 
ςτενά με το ςφνολο του προςωπικοφ του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ 

Οργάνωςθσ και Ρλθροφορικισ με κωδ. ΟΡΣ 5050840 ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ για να 
επιτελζςει το ζργο τθσ. Υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του  
Υπευκφνου πράξθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 
 
5.3 Θ ΕΡΡΕ ι/ και ο/θ Ρρόεδροσ τθσ ΕΡΡΕ κα ζχει το δικαίωμα να προςκαλεί τον Ανάδοχο ςε 
ςυςκζψεισ, κατά τισ οποίεσ κα παρουςιάηει τθν πρόοδο του ζργου του, κα ςυηθτοφνται 
προβλιματα ι γενικϊσ κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διάρκεια του ζργου και κα δίδονται 
οδθγίεσ, κατευκφνςεισ και διευκρινίςεισ εκατζρωκεν. Σε κάκε περίπτωςθ και ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ εξζλιξθσ του ζργου, εάν θ ΕΡΡΕ διαπιςτϊνει μθ ςυμμορφϊςεισ με τουσ όρουσ τθσ 
Σφμβαςθσ και τισ τικζμενεσ προδιαγραφζσ, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να προβεί ςε διορκωτικζσ ενζργειεσ και να αναφζρει αυτζσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ γνωςτοποίθςθ των ςχετικϊν ευρθμάτων. 
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5.4  Τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ παραλαμβάνονται τμθματικά από τθν ΕΡΡΕ  ςφμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που εμπεριζχεται ςτο Άρκρο 3  και  με τθν ολοκλιρωςθ των αντίςτοιχων Ρακζτων 
Εργαςίασ κάκε φάςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν τεχνικι προςφορά του Αναδόχου (θ οποία 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ).  Θ  ΕΡΡΕ εξετάηει και διαβιβάηει εγγράφωσ τισ 
παρατθριςεισ τθσ ςτον Ανάδοχο εντόσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ 
τουσ.  Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφωκεί με τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ δζκα (10) 
εργαςίμων θμερϊν (από τθ λιψθ των παρατθριςεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτζα 
καταλλιλωσ διορκωμζνα και ςυμπλθρωμζνα. 
5.5 Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των Ραραδοτζων γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

 Θ ΕΡΡΕ αξιολογεί τα παραδοτζα βάςει τθσ ςυνζπειασ, ςυνάφειασ, πλθρότθτασ, αξιοπιςτίασ/ 
ρεαλιςτικότθτασ και ςαφινεια τουσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο του ζργου, μπορεί δε να 
καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ ΕΡΡΕ:  
o είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ 

τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου (Οικονομικισ 
Επιτροπισ),  

o είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.4 και τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

 Αν θ ΕΡΡΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που 
αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

 Θ ΕΡΡΕ, κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εγγράφωσ τισ παρατθριςεισ τθσ επί του περιεχομζνου 
των Ραραδοτζων, ςυμπεριλαμβανομζνων παρατθριςεων επί των υποχρεϊςεων του 
Αναδόχου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο. Οι παρατθριςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται εντόσ 
διαςτιματοσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι του εκάςτοτε Ραραδοτζου. Εάν 
παρζλκει το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα των δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν, χωρίσ θ 
ΕΡΡΕ να κοινοποιιςει ςτον Ανάδοχο παρατθριςεισ, τότε τα παραδοτζα κεωροφνται 
παραλθφκζντα κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του Αναδόχου που αποτυπϊνονται και 
τεκμθριϊνονται ς' αυτά.  Οι παρατθριςεισ τθσ ΕΡΡΕ επί των Ραραδοτζων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν:  

 Καταγραφι ελλείψεων ςτο περιεχόμενο των παραδοτζων  

 Επιςιμανςθ ςθμείων μθ ικανοποιθτικισ παροχισ υπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο κατά 
περίπτωςθ και  

 Ειδικότερεσ κατευκφνςεισ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να επανυποβάλλει τα ςχετικά ζγγραφα ι να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ 
διορκωτικζσ ενζργειεσ και ςτθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του, ςτα ςθμεία που 
του επιςθμάνκθκαν, ςφμφωνα με τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ του εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ δζκα (10) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ από τον 
Ανάδοχο των ςχετικϊν παρατθριςεων τθσ ΕΡΡΕ.  

 Εάν το επανυποβλθκζν Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί κατά τθν κρίςθ τθσ ΕΡΡΕ ικανοποιθτικό, θ 
Ανακζτουςα Αρχι με ζγγραφο τθσ κοινοποιεί ςτον Ανάδοχο εντόσ διαςτιματοσ δζκα (10) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν επανυποβολι του παραδοτζου ειδικι όχλθςθ ςφμφωνα με τα 
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οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω ζγγραφο περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο Ανάδοχοσ κζτοντασ 
προκεςμία (15) δεκαπζντε θμερολογιακϊν θμερϊν για τθν ςυμμόρφωςθ του.  

 Εάν το για δεφτερθ φορά επανυποβαλλόμενο Ραραδοτζο δεν κεωρθκεί και πάλι κατά τθν 
κρίςθ τθσ ΕΡΡΕ ικανοποιθτικό, θ Ανακζτουςα Αρχι κινεί τισ διαδικαςίεσ κθρφξεωσ του 
Αναδόχου ζκπτωτου. 

5.6 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο 
παραλαβισ κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςτεί αυτοδίκαια. 

5.7 Θ παρακολοφκθςθ του ζργου του Αναδόχου από τθν ΕΡΡΕ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από 
τθν ευκφνθ του για ςφάλματα, ανακρίβειεσ ι παραλείψεισ που κα διαπιςτωκοφν κατά τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου και τα οποία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναμορφϊςει 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, ζςτω κι αν αυτά δεν διαπιςτϊκθκαν κατά τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. 

5.8 Θ Επιτροπι, εφόςον διαπιςτϊςει:  
1ον) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ,  
2ον) τθν ολοκλιρωςθ του εκάςτου παραδοτζου και αφοφ ελζγξει και αναφζρει ρθτά τισ 
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, τθν πραγματοποίθςθ των τυχόν διορκϊςεων ι ςυμπλθρϊςεων που 
απαιτικθκαν για τθν άρςθ των προβλθμάτων που διαπιςτϊκθκαν, κατά τθν παραλαβι, 
ςυντάςςει πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ ανά παραδοτζο. 

5.9 Θ οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ πραγματοποιείται μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του ςυνόλου ζργου, με το πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ του τελευταίου παραδοτζου, ςτο οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ οριςτικι 
παραλαβι του τελευταίου παραδοτζου και αφετζρου θ οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του 
ζργου. 

 

ΑΘΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1 Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’  
αρ. …………………………………… εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ  ςυνολικοφ 
φψουσ ………………………….  Ευρϊ, (…………………………) που αντιπροςωπεφει το 4% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ και το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016), τα αναφερόμενα ςχετικϊσ ςτθ Διακιρυξθ  του διαγωνιςμοφ. 

6.2 Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 

α. Ππου ρθτϊσ προβλζπεται από τα Συμβατικά Τεφχθ και το άρκρο 203 του Ν. 4412/2016. 

β. Σε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και των Συμβατικϊν 
Τευχϊν. 

6.3 Θ εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ  εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 
ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδεται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό φορζα (Ανάδοχο). 
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6.4  Θ Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ. 

 

 

 

ΑΘΟ 7 

ΕΚΧΩΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ - ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ 

7.1 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω ι εν μζρει 
ςτα δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, οφτε του επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ 
μζρουσ ι όλθσ τθσ υπογραφείςασ Σφμβαςθσ ςε οποιονδιποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ 
δικαιοφται να εκχωριςει, με τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε 
Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε Χϊρεσ Μζλθ τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

7.2 Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, 
χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

7.3 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ, δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

7.4 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.   

 

ΑΘΟ 8 

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ  

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) 
θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
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ΑΘΟ 9 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 

Πλεσ οι επιδόςεισ, τα δικαςτικά ι εξϊδικα ζγγραφα κακϊσ και οι ειδοποιιςεισ που πραγματοποιοφνται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα επιδίδονται ι κα υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον νόμιμο 
εκπρόςωπο του άλλου μζρουσ. 

Ο Ανάδοχοσ ορίηει αντίκλθτο τον …………………… του ………  με διεφκυνςθ ………………………… , …….., Τ.Κ. 
……………...  

Θ επίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/ κοινοποίθςθ προσ αυτόν οποιωνδιποτε εγγράφων κα κεωρείται ωσ νόμιμθ 
επίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/ κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. 

 

ΑΘΟ 10 

ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ ι το 
ςφνολο τθσ εργαςίασ που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Ειδικότερα: 

 Πλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του 
Αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ αυτοφ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται να 
γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία που 
περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και δεν αποκαλφπτει τζτοιεσ 
πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ ο Ανάδοχοσ επιβάλλει τθν υποχρζωςθ αυτι ςτουσ με 
οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

 Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ αςχολοφνται 
άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ 
και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 

 Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, οι 
οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ. Ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων τω πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το ζργο, 
αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν 
κατεφκυνςθ αυτι. 

 Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον ανάδοχο, 
θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων "περί πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ" και να αξιϊςει αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ 
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ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ με 
υπαιτιότθτα του αναδόχου, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 

 

 

 

 

ΑΘΟ 11 

ΗΤΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΕΟΜΕΝΑ  
11.1 Θ παροχι υπθρεςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτα δεδομζνα του Διμου Θρακλείου επεμβαίνουν μόνο εξουςιοδοτθμζνοι ςυνεργάτεσ του, 
κατόπιν κακοριςμοφ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι . 

11.2. Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 
δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ 
ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε 
θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε 
εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ 
ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν 
απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν 
πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και 
επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ 
το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ 
φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ 
από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε 
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περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ 
τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, 
διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό 
πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 
του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο 
φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και 
εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 
του ίδιου νόμου. 

Ωσ υπεφκυνθ επικοινωνίασ προςωπικϊν δεδομζνων ορίηεται θ κα Δζςποινα Καραμπατηάκθ, 
dpo@heraklion.gr , ςτο τθλζφωνο 2813409192.  

B) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο 
βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ 
δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου 
εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα 
κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ 
τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των 
προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ 
επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ 
ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ 
τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και 
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διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον 
υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

11.3. Το όλο ζργο τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ και τα οποιαδιποτε πορίςματα χαρακτθρίηονται απόρρθτα 
και ωσ τοιαφτα τα διαχειρίηονται τα εμπλεκόμενα μζρθ. 

11.4. Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν ανακοινϊνει, διακζτει ι 
δθμοςιοποιεί με οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ τθσ 
ςφμβαςθσ και για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει τζτοια υποχρζωςθ ι δικαίωμα από το νόμο ι δικαςτικι 
απόφαςθ, πλθροφορίεσ που ζχει λάβει και επεξεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ δραςτθριότθτάσ του. 

11.5.Τα παραπάνω επιβιϊνουν τθσ λφςθσ ι τθσ λιξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΘΟ 12 

ΡΑΟΧΗ ΕΓΓΑΦΩΝ – ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ – ΡΟΣΒΑΣΗΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, 
ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 
παραλαβι τθσ εργαςίασ ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με το Διμο Θρακλείου, ζχει πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ 
τθσ εργαςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια 
δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

Ο ανάδοχοσ, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ του 
και των ςυνεργατϊν του. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ υποδομζσ 
του που ζχουν ςυνάφεια με το ζργο. 

ΑΘΟ 13 

ΚΥΙΟΤΗΤΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 
13.1 Πλεσ οι εκκζςεισ και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι δθμιουργείται 
από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, προδιαγραφζσ κλπ. είναι εμπιςτευτικά και ανικουν 
ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να 
κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για 
ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

13.2. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα, ειδοποιείται αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να παρζμβει προςκζτωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ 
ςτθν ανοιγείςα δίκθ.  

Σε περίπτωςθ που αποδειχκεί δια τελεςιδίκου δικαςτικισ απόφαςθσ ότι υπαίτιοσ για τθν παραβίαςθ 
δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα 
τα ζξοδα εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ 
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δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ηθμία που κα 
υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 

13.3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 

 

 

 

ΑΘΟ 14 

ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

14.1 Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του 
αναδόχου, εφαρμόηονται οι ριτρεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 218 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 
Εφόςον ςυντρζχουν οι ςυνκικεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται ακροιςτικά οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο ίδιο 
άρκρο του προαναφερόμενου νόμου. 
 
14.2 Ο ανάδοχοσ με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου (τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ), φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, τθσ ΕΡΡΕ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δε ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ 
ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

14.3 Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
14.4 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

14.5 Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα. 
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γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ 
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ επιβολι 
ποινικϊν ρθτρϊν δε ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

 

ΑΘΟ 15 

ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 
κατόπιν Απόφαςθσ από το αποφαινόμενο όργανο - Οικονομικι Επιτροπι, το οποίο λαμβάνει Απόφαςθ 
κατόπιν γνωμοδοτικισ απόφαςθσ (πρακτικοφ) τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡΕ). 

Μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ τμθματικοφ παραδοτζου θ οποία δεν επθρεάηει τθ ςυνολικι 
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μετά από τεκμθριωμζνο αίτθμα του αναδόχου ι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

ΑΘΟ 16 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) Θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

β) Ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο, λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ, ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

ΑΘΟ 17 

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

ΑΘΟ 18 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

18.1  Θ παροφςα Σφμβαςθ, τα παραρτιματα και τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ όπωσ αναφζρονται ςτο 
Άρκρο 1 είναι θ μόνθ ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν. Για τα κζματα που ρθτϊσ δεν ρυκμίηονται ςτθν 
παροφςα, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα. 

18.2  Τυχόν ακυρότθτα κάποιου όρου τθσ Σφμβαςθσ, δεν επιφζρει ακυρότθτα τθσ Σφμβαςθσ. 

18.3 Θ εκ μζρουσ τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ, μθ άςκθςθ οποιουδιποτε από τα δικαιϊματα του, δεν μπορεί 
να κεωρθκεί παραίτθςθ από το δικαίωμα αυτό, οφτε αποκλείει άςκθςι του ςτο μζλλον. 

18.4 Οι επικεφαλίδεσ των άρκρων τθσ παροφςασ τίκενται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ 
διευκόλυνςθσ και δεν διαδραματίηουν ρόλο ςτθν ερμθνεία του κειμζνου. 

18.5 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του 
επαγγελματικοφ κινδφνου, κακϊσ και τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και λοιπισ εργατικισ 
νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 
διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

18.6.Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

18.7. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και 
ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν 
λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν 
οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 

ΑΘΟ 19 

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Θ παροφςα Σφμβαςθ και τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ, διζπονται αποκλειςτικά από το Κοινοτικό και το 
Ελλθνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αποκλειςτικι 
αρμοδιότθτα ζχουν τα Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο Θράκλειο. 

Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, ο Διμοσ και ο 
ανάδοχοσ καταβάλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι επίλυςισ τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθν παροφςασ ςφμβαςθ  , 
επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία 
εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 
4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ 
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τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των όρων 
των άρκρων τθσ με αρ. …./……… διακιρυξθσ:  5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. 
(Χρόνοσ παράδοςθσ υπθρεςίασ) τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ 
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ 
κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 τ. 
Ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

 

ΑΘΟ 20 

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν παροφςα υπθρεςία θ οποία πραγματοποιείται με τθν 
ςφμβαςθ αυτι, ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ  που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ 
και θ τεχνικι προςφορά του αναδόχου όπωσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.» 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται 
νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ζνα λαμβάνει ο Ανάδοχοσ, και θ 
οποία τίκεται ςε ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ. 

 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

……………………………….. 

 

……………………………… 

ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο  ΝΟΜΛΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
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