
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ                                                    

31
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ           

 

 

                                                                                              ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 195/2022                                                  

                                                                                        

     Έγκριση των όρων διακήρυξης του υποέργου 1 με τίτλο: 

«Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της 

ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση 

σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων» 

προϋπολογισμού 910.000.00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

   Στη Σαλαμίνα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25
η
 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  του 

έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση 

η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σαλαμίνος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13088/21-7-2022 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Δημάρχου Σαλαμίνος, 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και κοινοποιήθηκε στα μέλη  

αυτής, σύμφωνα με τις Διατάξεις του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. Ν.3852/10, (όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει) και βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία οκτώ (8) εκ των εννέα (9) μελών της.   

 ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ                                       ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ             

ΚΑΠΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     

ΒΑΚΑΛΗΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ΝΑΝΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ 

ΑΛΑΪΣΚΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

ΤΣΑΒΑΡΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ                      

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                  

ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   

   

     Συνεχίζοντας τη Συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Σαλαμίνος, εισηγείται το  θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά:   

Έγκριση των όρων διακήρυξης του υποέργου 1 με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας 

μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση σύγχρονων 

οπτικοακουστικών συστημάτων» προϋπολογισμού 910.000.00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 

        Κατόπιν καταθέτει εισήγησή του  η οποία έχει ως εξής: 

 

                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Την Αριθμ. 64233/08-06-2021(ΦΕΚ 2453/Β/2021) “Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 

αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  

3. Την με Α.Π. 3616/9.12.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή ανάδειξη της 

Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση 

σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5132739 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

4. Την υπ’ αριθμ. 154/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Σαλαμίνας με την 

οποία εγκρίθηκε η 52/2022 μελέτη 

5. Το με Α.Π. 1879/18.7.2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής με το οποίο 

εγκρίθηκε η Διακήρυξη του υποέργου 1 «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της 

ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών 

συστημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5132739 

Με βάση τα παραπάνω  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Τη λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων Διακήρυξης του Υποέργου 1 : ‘Ψηφιακή 

ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με 

χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων’ προϋπολογισμού 910.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

      Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την εισήγηση του Δημάρχου, την υπ’ αριθμ. 

154/2022 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.  52/2022  μελέτη  του υποέργου 1  

καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,  

 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

        Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του υποέργου 1 με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη της 

Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος με χρήση 

σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων» προϋπολογισμού 910.000.00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  που έχουν ως εξής: 

. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

για το 

Έργο: «Ψηφιακή Ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω Παρουσίασης της Ιστορίας και του Πολιτιστικού 
της Αποθέματος, με χρήση Σύγχρονων Οπτικοακουστικών Συστημάτων» (ΟΠΣ: 5132739) 

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Διακήρυξης: 910.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 733.870,97 €€ και ΦΠΑ: 176.129,03 €) 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 05-09-2022 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31-08-2022 

. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1 

Πόλη Σαλαμίνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18900 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL307 

Τηλέφωνο 213 2027 412 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@0165.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.salamina.gr 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: (α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016), 
όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/09-03-2021) και (β) τους όρους της 
παρούσας. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, υποτομέας ΟΤΑ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών 
αρμοδιότητας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

- Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» το άρθρο 209 του Ν.3463/06 
(ΦΕΚ 114Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ο 
Αστικός Κώδικας, όπως ισχύουν.   

Στοιχεία Επικοινωνίας 2  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και μέσω 
της γενικής διεύθυνσης της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: www.salamina.gr  

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από  http://www.promitheus.gov.gr. 

                                                 
1 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές 

δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 

Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
 

2
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της Ιστορίας και 
του Πολιτιστικού της Αποθέματος με χρήση Οπτικοακουστικών Συστημάτων» που θα αναφέρεται στο εξής 
χάριν συντομίας «το Έργο» αφορά στην Σύμβαση υπηρεσιών και θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία 
του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, κωδ. Σ.Α. ΕΠ0851.  Η 
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61-7425.001 σχετική πίστωση του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα. 3  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  13019/20-07-2022(ΑΔΑΜ 
22REQ010973046, ΑΔΑ ΨΩΡΥΩ1Ε-ΖΩΣ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 
το οικονομικό έτος 2022  και έλαβε Α.Α.Υ.: Α-440 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Σαλαμίνας4.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου: 2021ΕΠ08510114), με την υπ’ αριθμ. 2546 και Α.Π. 141599/24.12.2021 Απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Η2Β46ΜΤΛΠ-6Θ9). 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την Πράξη με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της 
ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2017 - 2020», με βάση την Απόφαση Ένταξης 
με αρ. πρωτ. 3616 / 09.12.2021 (ΑΔΑ: 96Ι97Λ7-5Ρ6) της Περιφέρειας Αττικής, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5132739.  

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΔΕ5. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η Πράξη στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας μέσω της 
αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών τεχνολογιών. Με την ψηφιακή 
ανάδειξη θα προαχθεί η εικόνα του νησιού ως προορισμός επίσκεψης, θα διατηρηθεί ζωντανή η τοπική 
ιστορία και θα συμπεριληφθούν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα  μέσω της πράξης θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό θεματικό πάρκο αποτελούμενο από ψηφιακά 
εκθέματα / σταθμούς. Το θεματικό πάρκο θα στεγαστεί κατά βάση σε κτήριο του Δήμου επί της Λ. Ελ. 
Βενιζέλου στα Αμπελάκια (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων το οποίο κατασκευάστηκε το 1898 από 
το  Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά).  Παράλληλα θα υπάρχουν ψηφιακές δράσεις στο νέο κτήριο της δημοτικής 
βιβλιοθήκης καθώς και στην εξωτερική όψη του Δημαρχείου Σαλαμίνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί 

                                                 
3
 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
4
        Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, 

οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης 
αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη 
δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε 
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη 
πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 
ανάθεσης και οι συμβάσεις της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου 
απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 4 του άρθρου 4» 

5
 Συμπληρώνονται αναλόγως με το είδος της χρηματοδότησης και το ειδικό κανονιστικό πλαίσιο (πχ ν. 4314/2014) 
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σχετικός διαδικτυακός κόμβος, για την προώθηση του πάρκου και την απομακρυσμένη παροχή στο κοινό 
μέρους του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα παραχθεί. 

Με την παρούσα σύμβαση θα αξιοποιηθούν τα πλέον σύγχρονα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα 
προκειμένου να αφηγηθεί η παραπάνω ιστορία με βιωματικό τρόπο. Αυτά θα αποτελέσουν τα 
«εκθέματα» της έκθεσης αυτής. Το σύνολο των ψηφιακών «εκθεμάτων» θα δημιουργήσουν μια 
πρωτόγνωρη εμπειρία μάθησης και βιωματικής επαφής με την ιστορία.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :6 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη», 32323000-3 «Οθόνες οπτικής 
απεικόνισης», 32321200-1 «Οπτικοακουστικός εξοπλισμός». 

Η σύμβαση δεν διαιρείται σε τμήματα διότι το έργο κρίνεται ενιαίο για την επιτυχή υλοποίησή του, οπότε 
δεν δύναται να κατακερματιστεί. 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
(733.870,97 €€) (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 910.000,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (τεχνική 
περιγραφή) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (πίνακες συμμόρφωσης) της παρούσας Διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 7 της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως8: 

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

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

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

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

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

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

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

                                                 
6
  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 

7
 Άρθρο 86 ν.4412/2016.  

8
 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 



 

Σελίδα 9 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

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

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

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

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

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

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

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 
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- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

- Την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5968/Β/2018) «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”» (ΥΠΑΣΥΔ-1η έκδοση/31.7.2015), όπως ισχύει.  

 Την με Α.Π. 483/08.02.2021 (Κωδικός: ATT128, ΑΔΑ: 6Μ647Λ7-ΗΛΧ) Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
Περιφέρειας Αττικής για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 02 
«Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ». 

 Την με Α.Π. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΑΤΤ14-20/23.9.2021 Σύμφωνη Γνώμη του Υπ. Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. 

 Την με Α.Π. 37539/21.10.2021/ΕΞ2021 Βεβαίωση συνάφειας της Πράξης με τους Τομείς Παρέμβασης 
της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 της Δ/νσης Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπ. 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Την με Α.Π. 40181/11.11.2021/ΕΞ2021 Προέγκριση της Πράξης της Δ/νσης Τομεακών Έργων Δημ. 
Τομέα, Γ.Δ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

 Την Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με Α.Π. 
3616/9.12.2021 (ΑΔΑ: 96Ι97Λ7-5Ρ6) για την ένταξη της Πράξης «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας 
μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων 
οπτικοακουστικών συστημάτων». 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι  

η 31η -08-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 π.μ.,  

ήτοι σε προθεσμία που δεν θα είναι μικρότερη των τριανταπέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο 
χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης 64233/08.06.2021 (Β’ 2453) 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 

την 05η -09-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 10.00 π.μ. 

από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής 

Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή Διαγωνισμού») 

εφαρμόζοντας όλες τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη9 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/07/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συμπληρώνεται επίσης αριθμός και ημερομηνία 
δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη10 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  162380 
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο11 12 13, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 :  

Συγκεκριμένα απεστάλη  για δημοσίευση στις  28-07-2022 στην  εφημερίδα ημερησίας κυκλοφορίας  
΄΄ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ΄΄, καθώς και στην εφημερίδα εβδομαδιαίας κυκλοφορίας ΄ΠΑΛΜΟΣ 
[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον 
η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 
118/2007, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] . 

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

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):   www.salamina.gr  [συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

                                                 
9
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

10
    Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
11

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007, 
συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (59) και άρθρο 379 §12 
ν. 4412/2016. 

12
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007 συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016. 

13
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλέπε και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους14 . 

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

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

                                                 
14

 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης15  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022-115624 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.22PROC011012840), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 16. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

                                                 
15

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

16
 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

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

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό»17) και στο ΚΗΜΔΗΣ 18. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. Ειδικότερα, στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), ενώ τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις19 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)20, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

                                                 
17

  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

18
      Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
19

 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
20

  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
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χρηματικού ποσού21. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης22.  

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

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της παρούσας 
διακήρυξης στο Παράρτημα B. 

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

                                                 
21

      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

22
        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ23, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 724 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων25. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης26. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.27   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής28 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής29, ποσού  
€14.677,42 € (δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών), που 
θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.30  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

                                                 
23

        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
24

        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

25
       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

26
   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 

προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
27

 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
28 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.

 
29

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016).). 

30
 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.   
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 31 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή 
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί32, ζ) στις 
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού33  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη34 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

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

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

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

                                                 
31

 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
32

        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
33

 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
34

 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

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

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

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

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

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

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

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

το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

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

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

 

2.2.3.4. Αποκλείεται35 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις36:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201637, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας38.  

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

                                                 
35

 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της 
παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). 
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές 
της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

36
  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

37
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
38

 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

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

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

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 39 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία40, 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν 
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή 
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση41. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201642. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

40
  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

στην υπόθεση C‑387/19 
41

 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
42

  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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Κριτήρια Επιλογής43  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας44  

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω 
οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την 
άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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

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

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, η 
ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια45  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  έτους  2018, 2019, 2020  κατ’ ελάχιστον ίσο με 460.000 €. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
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 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

44
 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

45
 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο 

παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα 
απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς 
να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με 460.000 €. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα46  

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

 
Α. Να διαθέτουν την κατάλληλη τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα. 

Συγκεκριμένα, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) απαιτείται να έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς τρία (3) τουλάχιστον έργα στον χώρο του Πολιτισμού τα οποία αθροιστικά να 
περιλαμβάνουν: 

 

 Ανάπτυξη εφαρμογών για εικονικές εμπειρίες και σχεδιασμό τρισδιάστατων μοντέλων με 
φωτογραμμετρία, σε Μουσείο. 

 Ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής Πραγματικότητας (VR) για κινητές συσκευές (ios & android) 
για Εικονική περιήγηση σε τουλάχιστον τέσσερεις (4) αρχαιολογικούς / ιστορικούς χώρους. 

 Σκηνοθεσία εικονικών εμπειριών 

 Ανάπτυξη animation με συνδυασμό τρισδιάστατων & δισδιάστατων γραφικών 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 
 
Β. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου και 

συγκεκριμένα: 
 

Β1.  Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα και 
εμπειρία: 

 
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να αποτελεί μόνιμο στέλεχος με σχέση εξαρτημένης εργασίας του 
υποψήφιου οικονομικού φορέα και να  διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης, αποδεδειγμένη 10έτη επαγγελματική 
εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager) πληροφορικής περιλαμβανομένης 
εμπειρίας διαχείρισης σε τουλάχιστον 6 έργα Ψηφιακών Εκθέσεων / Μουσείων, από τα οποία 
τουλάχιστον τα 4 να περιλαμβάνουν παραγωγή βίντεο, ολογραφικά βίντεο, διαδραστικές 
εφαρμογές για οθόνες αφής και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού.  

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα 
προσόντα: 

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης, αποδεδειγμένη 6έτη επαγγελματική 
εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager) Πληροφορικής. 

 
Β2. Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου και με τα ακόλουθα τουλάχιστον, προσόντα και εμπειρία: 

Πανεπιστημιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας, 12μηνη 
επαγγελματική εμπειρία σε συγκέντρωση και επεξεργασία ιστορικών δεδομένων για την 
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 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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ανάπτυξη πολυμεσικών εκθεμάτων και αποδεδειγμένη εμπειρία με συμμετοχή στην καταγραφή 
και τεκμηρίωση και διαμόρφωση προγραμμάτων ξενάγησης κατ’ ελάχιστον μίας (1) μουσειακής 
συλλογής για τη δημιουργία Μουσείου.  

Β3. Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον με τις κάτωθι ειδικότητες: 
 
 

 έναν (1) Υπεύθυνο Ανάπτυξης Εφαρμογών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, 
με 6ετή εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών πληροφορικής. 

 δύο (2) στελέχη σε ρόλο Προγραμματιστή Εφαρμογών (Developer) πανεπιστημιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Πληροφορική, καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τουλάχιστον 
τετραετή (4ετή) επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών.  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης47  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν τα παρακάτω Πρότυπα 
Διασφάλισης Ποιότητας: 

 ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση της Ποιότητας, ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο 
οργανισμό, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση έργων πληροφορικής 

 ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο 
οργανισμό, για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση έργων πληροφορικής. 

 Πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015, ή αντίστοιχο 

 Πιστοποιημένο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας ΙSO 22301:2019 ή αντίστοιχο. 

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν 
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς48. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες49. 
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 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 
ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

48
 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
49

 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 50. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 51. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών διαχείρισης έργου γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 
προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση 
αυτή. 

Διευκρινίζεται, ότι στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς.  

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που 
o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 
αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας52. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )53. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας54.  

                                                 
50

 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
51

 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
52

 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

53
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

54
 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες 

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.55.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Δ , το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ56 καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 157. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.58 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ59. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.60 

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

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής61. 

                                                 
55

      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
56

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

57
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

58 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36
 
Α’). 

59
  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 

60
 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

61
    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,62 την κατάστασή του σε 

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

παρούσης63 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας του. 

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

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης64. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί 
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο 
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του65. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα66  

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

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6) 67. 

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

                                                 
62

  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
63

  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
64

  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
65

  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

66
 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της 
παρούσας   

67 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν68. 

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

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

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του69.  

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

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του70   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.471 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  
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 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
69

  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
           

70
     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

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

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας72. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή 
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.73 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,74 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ΦΕΚ με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών τελευταίων 

                                                                                                                                                                  
71

    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
72

    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
73

 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

74
  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020), εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και 
δημοσίευσή τους. 75  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2020 δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι 
υποβάλουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 
2020.  Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός 
Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2020 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου αποτελείται αυτός (κατά 
περίπτωση). 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – κοινοπραξία, 
είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου 
για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2018, 
2019, 2020) κατ’ ανώτατο όριο. 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, τα παραπάνω δικαιολογητικά και δηλώσεις πρέπει να 
κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε κοινή προσφορά. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.76 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:   

Β.4.1 Κατάλογο, στον οποίο αναφέρεται η εκτέλεση παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο  έργων, με μνεία, 
για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας 
παράδοσης και του ποσού, συνοδευόμενα από τις  σχετικές βεβαιώσεις  που αναφέρονται σε επιτυχή 
ολοκλήρωση του έργου.  

 

Α/Α Αναθέτουσα 

Αρχή 

Τίτλος 

Έργου 

Συνοπτική 

Περιγραφή 

του Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπολογισ

μός έργου 

χωρίς ΦΠΑ 

Σύμβαση Βεβαίωση 

ολοκλήρωσ

ης 

        

        

        

        

 

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παροχές των σχετικών υπηρεσιών 
αποδεικνύονται με έγγραφο που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή. Εάν 
πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, με βεβαίωση του αποδέκτη ή ΥΔ του οικονομικού φορέα. 

Β.4.2 Πλήρη βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου τους, από τα οποία να προκύπτει 
σαφώς η γενική και ειδική εμπειρία. 

                                                 
75

 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

76
 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Για τα στελέχη της Ομάδας Έργου που δεν ανήκουν στο δυναμικό του συμμετέχοντος, θα πρέπει να 
υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συνεργασίας του στελέχους με τον συμμετέχοντα για όλη τη 
διάρκεια του Έργου. 

Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας του Επιστημονικού Υπευθύνου έργου στη συμμετοχή στην 
καταγραφή και τεκμηρίωση κατ’ ελάχιστον (1) μουσειακής συλλογής για τη δημιουργία Μουσείου, 
απαιτείται να προσκομιστεί συστατική επιστολή. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
προσκομίζει, κατά περίπτωση:  
 
Α) Πίνακα  των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

 

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – 

Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

    

    

    

 
Β) Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου – 

Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

   

   

   

  
Γ) Πίνακας των στελεχών της κοινοπραξίας ή Ένωσης που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας που σύστησε ο υποψήφιος ανάδοχος προκειμένου να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με 
το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α 
Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης 

ή Κοινοπραξίας) 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 

Θέση στο σχήμα υλοποίησης 

    

    

    

 
 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν εν ισχύ πιστοποιητικά (από επίσημα διαπιστευμένους 
πιστοποιητικούς οργανισμούς) , όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 77,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

                                                 
77

 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
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της στο ΓΕΜΗ78,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης79, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

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

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

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

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

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

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

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους80 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

                                                 
78

      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και 
οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και 
ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα 
της στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα 
και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

79
  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 

εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
80

 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

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

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

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

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

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

 Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών.  
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Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών81. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης82  

Κριτήριο ανάθεσης83 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής84, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

(%) 

Σύμφωνα με 
παράγραφο 

Παραρτήματος 
Α 

1 
Συνολική αντίληψη αντικειμένου και σκοπιμότητας του Έργου, 
Κατανόηση Περιβάλλοντος Έργου 

15,00% 1 & 3.1, 3.2 

2 Τεχνική λύση (εξοπλισμός, λογισμικό, ψηφιακό περιεχόμενο) 52% 3 

3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 3,00% 3.4.1 

4 Πιλοτική Λειτουργία 2,00% 3.4.2 

5 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 3,00% 3.4.3 

6 
Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,  
Χρονοδιάγραμμα) 

5,00% 7 

7 
Αποτελεσματικότητα, ετοιμότητα και επάρκεια της προσφερόμενης 
τεχνικής λύσης κατά το στάδιο επίδειξης της στην αναθέτουσα 
αρχή (Proof of Concept) 

20,00% - 

  Σύνολο  100%   

 

1. Αντίληψη και κατανόηση του έργου από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να περιγράψει το αντικείμενο του έργου με τις ελάχιστες ζητούμενες 
υπηρεσίες, τον εξοπλισμό, το προσφερόμενο λογισμικό και τις απαιτήσεις σε  κεντρικό εξοπλισμό (τον 
οποίο θα διαθέσει ο Φορέας) που αποδεικνύουν την αντίληψη του έργου. 

                                                 
81

  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
82

 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

83
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

84
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 

αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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Αξιολογούνται: 

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

 ο βαθμός της σαφήνειας, περιεκτικότητας και σφαιρικότητας της αντίληψης και κατανόησης των 
απαιτήσεων, της περιγραφόμενης πολυπλοκότητας των στόχων και των ορίων της έκτασης του 
αντικειμένου του έργου, όπως τεκμηριώνεται στην προσφορά, 

 η κατανόηση του περιβάλλοντος του έργου και συγκεκριμένα των εμπλεκομένων μερών, των 
ωφελούμενων, των παραγόντων, των παραγόντων που προσθέτουν αδράνεια ή μπορεί να 
συμβάλλουν στη επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς και κυρίως τα μέτρα που θα ληφθούν για 
την αξιοποίηση της δυναμικής των εμπλεκόμενων μερών προς όφελος του έργου, 

 

2. Τεχνική λύση (εξοπλισμός, λογισμικό, ψηφιακό περιεχόμενο) 

Αξιολογείται η κάλυψη των απαιτήσεων όπως περιγράφονται στους Πίνακες συμμόρφωσης του 
κεφαλαίου 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.. 

 η κάλυψη των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Έργου, 

 η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 η τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τη σχεδιαστική προσέγγιση των 
διαδραστικών εφαρμογών και της διαδικτυακού κόμβου, καθώς και το πλάνο δοκιμών 
χρηστικότητας και σχεδιαστικών αναπροσαρμογών που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος για να 
διασφαλίσει το επιθυμητό επίπεδο χρηστικότητας. 

 Διάρκεια και ποιοτικά χαρακτηριστικά προσφερόμενου ψηφιακού περιεχομένου 

 Τεχνικές προδιαγραφές προσφερόμενου εξοπλισμού και υπερκάλυψη επιμέρους απαιτήσεων 

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

 

3. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Αξιολογούνται: 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση, οργάνωση και προετοιμασία της εκπαίδευσης ανά κατηγορία 
εκπαιδευομένων 

 Το αντικείμενο της εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων 

 H εκπαιδευτική διαδικασία και η διαχείριση αυτής 

 Οι προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης ανά κατηγορία χρηστών, πέραν των κατ’ ελάχιστα 
ζητούμενων στην παρούσα. 

 

4. Πιλοτική Λειτουργία 

Βαθμολογούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες Πιλοτικής & Δοκιμαστικής Λειτουργίας και αξιολογούνται: 

• Η προτεινόμενη μεθοδολογία παροχής των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι κατά 
τις Φάσεις Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

 Επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες κρίνεται ότι 
συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του Έργου. 
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5. Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

 

Βαθμολογούνται οι προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης και τήρησης επιπέδου 
υπηρεσιών και αξιολογούνται: 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογία παροχής των υπηρεσιών Υποστήριξης και η μεθοδολογία παροχής 
τους κατά τις Φάσεις Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας. 

 Η χρονική διάρκεια της προσφερόμενης Εγγύησης πέραν της κατ’ ελάχιστα ζητούμενης. 

 Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Εγγύησης πέραν των κατ’ ελάχιστα ζητούμενων 
στην παρούσα. 

 Η προσφορά υπηρεσιών κατά την περίοδο της Συντήρησης πέραν των κατ’ ελάχιστα ζητούμενων 
στην παρούσα. 

 

6. Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα,  Χρονοδιάγραμμα) 

Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Αξιολογούνται:  

 η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του Υποψήφιου Αναδόχου 

 ο ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός των παρεχόμενων εργασιών του υποψήφιου Αναδόχου με 
βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου, 

 η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου του έργου σε Ενότητες Εργασίας και επιμέρους 
δραστηριότητες / ενέργειες υλοποίησης του Έργου και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, 

 

7. Αποτελεσματικότητα, ετοιμότητα και επάρκεια της προσφερόμενης τεχνικής λύσης κατά το 
στάδιο επίδειξης της στην αναθέτουσα αρχή (Proof of Concept) 

Αξιολογείται η επιτυχής επίδειξη σωρευτικά όλων των Χαρακτηριστικών – Προδιαγραφών που 
αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα Συμμόρφωσης. 

Κατά την διεξαγωγή του Proof of Concept ο προσφέρων θα πρέπει να παρουσιάσει λειτουργικό δείγμα 
των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών στην ορισμένη Επιτροπή Aξιολόγησης της Αναθέτουσας Αρχής 
σε καθορισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο. Η έγγραφη πρόσκληση θα αποσταλεί έγκαιρα και 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της παρουσίασης. Η μη αποδοχή της πρόσκλησης από 
τον Προσφέροντα οικονομικό φορέα, αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς του. Σε περίπτωση που ο 
Προσφέρων αρνείται ή παραλείπει ή αποτυγχάνει να επιδείξει, εντός της τακτής προθεσμίας, τα 
λειτουργικά δείγματα των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών που έχει προσφέρει, η Προσφορά του 
απορρίπτεται. Τα σενάρια επίδειξης της παρουσίασης πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά την 
επίδειξη σωρευτικά όλων των Χαρακτηριστικών – Προδιαγραφών που αναφέρονται στους Πίνακες 
Συμμόρφωσης. 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών85 

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

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

-  αυξάνεται έως 150 όταν υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 
Διακήρυξης. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Κάθε κριτήριο 
αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας 
του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η συνολική 
βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς Βi είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν 

όπου: 

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

σν ο συντελεστής βαρύτητας  του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

Λν η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

 

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με 
βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 80 x (Βi/Bmax) + 20 x (1 - Ki/Κmax) 

όπου:  

Βmax η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (150) 

Κi το συνολικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i 

Κmax το μέγιστο δυνατό κόστος της οικονομικής Προσφοράς (Ο Προϋπολογισμός του Έργου)  

Πi τελική βαθμολογία της προσφοράς i 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Πi . 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Α και Β της 
Διακήρυξης για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών ανά είδος /τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
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 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016  



 

Σελίδα 37 

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής86. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.87 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 
(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες». 

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.88 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν89.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

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

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

β) είτε των άρθρων 15 και 2790 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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

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

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 91 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ92 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

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

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται 
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
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      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

91
   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
92

     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199993,  

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

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο94.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
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   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
94

   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή» και Παράρτημα Β «Πίνακες 
Συμμόρφωσης» της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα95 96.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν97. 

Α. Τρόπος υποβολής:  

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά».  

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

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.   

Β. Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς:   

                                                 
95

 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
96

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων 
υπηρεσιών   βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
τυχόν προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης 
και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα:   

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν αναλυτική και σαφή παρουσίαση της μεθοδολογίας με την 
οποία θα εκτελέσουν το Έργο σε όλες του τις πτυχές και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε 
επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά τους και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις 
που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης.  

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και το 
λογισμικό (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κτλ).  

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς 
τους  Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα Β), συμπληρωμένους σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:  

Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.   

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 
αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 
και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).  

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 
Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές 
τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 
Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.   

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά 
το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό 
φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κλπ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που 
τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 
Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).  

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή 
όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών.  

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 
πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο.  

Γ.  Διευκρινίσεις επί της υποβολής των  Τεχνικών Προσφορών:   

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf (όσα υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 
υπογραφή) και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή (αφορά στα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον υποψήφιο και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή). Σε περίπτωση όπου 
τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) 
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εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από 
τη διαδικασία του διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι 
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν δεν 
προσκομίσθηκαν, τότε η Αναθέτουσα Αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.   

Ο συμπληρωμένος πίνακας συμμόρφωσης, καθώς και όλα όσα συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά ως 
παραπομπές τεκμηρίωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια 
χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ), εξαιρούνται από την υποχρέωση έντυπης 
προσκόμισής τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να 
προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο 
συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του τεθεί.  

Εφόσον τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά 
ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης, πιστοποιητικά, δηλώσεις, βεβαιώσεις κλπ) δεν είναι τα ψηφιακά 
υπογεγραμμένα του κατασκευαστή, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα 
ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με αυτά του κατασκευαστή.  

Σημείωση: Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης 
στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια 
χρήσης κ.λπ.) μπορούν να υποβληθούν ως απλά αντίγραφα.  

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 
στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 
προσφορών.  

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα και τη μορφή με την οποία πρέπει να υποβληθούν 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4250/2014.  

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β «Τυποποιημένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» της 
Διακήρυξης:  

Α. Τιμές 

Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προς προμήθεια αγαθών δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα98. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης99) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης100. 

                                                 
98

 Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4412/2016. Εδώ θα 
πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  ανθρωποώρες κ.α. 

99 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη. 
100

 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή101 στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών102   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)   
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών103 

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

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,104  

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

                                                 
101

 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
102

 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
103

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
104

 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζη οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

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

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

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

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών105 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης106, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 

την 05η -09-2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή107. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της108, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, τα οποία 
εξακριβώνονται αντικειμενικά, σε ότι αφορά τον προγενέστερο χαρακτήρα σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν 
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα109. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  
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 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
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 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 

107
      Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

108
     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

109
     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

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

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

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης προσφορών 
και εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών το αργότερο από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών πραγματοποιείται από το προσφέροντα η Παρουσίαση - Proof of Concept, κατά την οποία θα 
παρουσιάσει την λειτουργικότητα της προσφερόμενης λύσης (επίδειξη-παρουσίαση δυνατοτήτων 
πλατφόρμας/λογισμικών σε πραγματική λειτουργία/χρήση). Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται 
σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των 
τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

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

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

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

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

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

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς110 η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
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προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης111. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας112. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5114.  

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

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
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αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας.115 

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

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

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

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

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά 
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του116.  

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

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

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής117. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.118 

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

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.119 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ.120 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του121 . 

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης122 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59123. 

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

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

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

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

                                                 
121

      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
122

      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
123

      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

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

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

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

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

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. 
Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις 
ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη 
συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης124 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του 
ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής 
οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις 
νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 
ν. 4782/2021125 , σύμφωνα με τις οποίες:  

                                                 
124

  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
125

  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των 
νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ 
του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και 
η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό 
αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

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

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας και συντήρησης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης, εγγύηση προκαταβολής και εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα B της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Μετά την παραλαβή της σύμβασης και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσού έως το 
2% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταγενέστερη της   ημερομηνίας  σύνταξης των πρωτοκόλλων 
οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, για περίοδο 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών και καλύπτει την εγγύηση για συντήρηση, διάθεση ανταλλακτικών, 
αποκατάσταση ζημιών κλπ.  με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή.  

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

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

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

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

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης126 .  

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.127. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

                                                 
126

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
127

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της128  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)129. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130  

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

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

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

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

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

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο 
οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

 

                                                 
128

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
129

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

130
 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής131  

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

α)  Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 (Σενάρια / 
κείμενα). 

β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 2 (Παραγωγή 
Ψηφιακού Περιεχομένου) 

γ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 3 (Ανάπτυξη 
Εφαρμογών λογισμικού και ιστοσελίδας) 

γ) Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016132, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής,  

β)  τιμολόγιο του Αναδόχου για την πώληση αγαθών,  

γ)  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής. 

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων133  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με την 
προϋπόθεση έκδοσης  της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)134 . 

δ) Τα έξοδα δημοσιεύσεων στον Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ20%. 

                                                 
131

 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων 

132
 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  

133
 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

134
  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος135 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

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

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

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας  

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

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής136.  

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
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 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  
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της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων137   

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016138. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το ΔΗΜΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  ο οποίος και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης139  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου140. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος141  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 142 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές. Το έργο παραλαμβάνεται τμηματικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που 
εμπεριέχεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
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 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
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 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 
τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 
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6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

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

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση143  

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
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1 Σύντομη περιγραφή της πράξης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών, σύγχρονων 
υπηρεσιών και εφαρμογών με στόχο τον σταδιακό μετασχηματισμό του Δήμου Σαλαμίνας σε «έξυπνη 
πόλη». Συγκεκριμένα το έργο με τίτλο: «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της 
ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων», 
στοχεύει στην πολυεπίπεδη ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας. Για τη 
ανάδειξη αξιοποιούνται σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες. Σκοπός 
λοιπόν είναι η διατήρηση και προβολή της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής με 
έμφαση στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η Πράξη έχει ενταχθεί με την υπ΄αριθμ.3616/9.12.2021 στο Ε.Π. 
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ». 

1.1 Γενική Περιγραφή της πράξης 

Η Πράξη στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας μέσω της 
αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών τεχνολογιών.  Με την ψηφιακή 
ανάδειξη θα προαχθεί η εικόνα του νησιού ως προορισμού επίσκεψης, θα διατηρηθεί ζωντανή η τοπική 
ιστορία και θα συμπεριληφθούν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα  μέσω της Πράξης θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό θεματικό πάρκο αποτελούμενο από ψηφιακά 
εκθέματα / σταθμούς. Το θεματικό πάρκο θα στεγαστεί  κατά βάση σε κτήριο του Δήμου επί της Λεωφ. Ελ. 
Βενιζέλου στα Αμπελάκια (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων το οποίο κατασκευάστηκε  το 1898 από 
το  Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά).  Παράλληλα θα υπάρχουν ψηφιακές δράσεις στο νέο κτήριο της δημοτικής 
βιβλιοθήκης καθώς και στην εξωτερική όψη του Δημαρχείου Σαλαμίνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί 
σχετικός διαδικτυακός κόμβος, για την προώθηση του πάρκου και την απομακρυσμένη παροχή στο κοινό 
μέρους του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα παραχθεί. 

1.2 Πίνακας παραδοτέων 

1 Μελέτη εφαρμογής 

2 Σενάρια  / κειμένα αφήγησης 

3 Εικονικός ξεναγός 

4 Ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας  

5 Ολογραφικές αναπαραστάσεις 

6 5D εικονικής πραγματικότητας 

7 Διαδραστικές εφαρμογές 

8 Ψηφιακό Βιβλίο  

9 Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

10 Βίντεο ντοκιμαντέρ 

11 Portal - Mobile app  

12 Ψηφιακό περιέχομενο τοπικών σταθμών πληροφόρησης 

13 Εκπαιδευτικές διαδραστικές εφαρμογές 

14 Εγκατεστημένος εξοπλισμός 

15 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

16 Πιλοτική Λειτουργία 
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2 Ο Δήμος Σαλαμίνας 

2.1 Στοιχεία κυρίου του έργου 

Ο Δήμος Σαλαμίνος είναι δήμος της περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 
την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Σαλαμίνος και Αμπελακίων. Ο 
Δήμος περιλαμβάνει τη Σαλαμίνα και τις γειτονικές της νησίδες. Η έκταση του Δήμου είναι 96,09 τ.χλμ και 
ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 38.959 μόνιμους κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011), έχοντας την μεγαλύτερη 
πυκνότητα πληθυσμού απ' όλα τα νησιά της Ελλάδας. Έδρα του Δήμου είναι η Σαλαμίνα. Ο Δήμος πλέον 
χωρίζεται σε τέσσερις κοινότητες, οι οποίες είναι: Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου, Δημοτική Κοινότητα 
Αμπελακίων, Δημοτική Κοινότητα Σαλαμίνος και Δημοτική Κοινότητα Σεληνίων. 

3 Αναλυτική περιγραφή έργου 

Η πράξη στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας μέσω της 
αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών και διαδραστικών τεχνολογιών.  Με την ψηφιακή 
ανάδειξη θα προαχθεί η εικόνα του νησιού ως προορισμός επίσκεψης, θα διατηρηθεί ζωντανή η τοπική 
ιστορία και θα συμπεριληφθούν δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα  μέσω της Πράξης θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό θεματικό πάρκο αποτελούμενο από ψηφιακά 
εκθέματα / σταθμούς. Το θεματικό πάρκο θα στεγαστεί κατά βάση σε κτήριο του Δήμου επί της Λ. Ελ. 
Βενιζέλου στα Αμπελάκια (Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων το οποίο κατασκευάστηκε  το 1898 από 
το  Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά).  Παράλληλα θα υπάρχουν ψηφιακές δράσεις στο νέο κτήριο της δημοτικής 
βιβλιοθήκης καθώς και στην εξωτερική όψη του Δημαρχείου Σαλαμίνας. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί 
σχετικός διαδικτυακός κόμβος, για την προώθηση του πάρκου και την απομακρυσμένη παροχή στο κοινό 
μέρους του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου που θα παραχθεί. 

Αναλυτικά οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην σύμβαση είναι: 

Δράση Α: Ψηφιακό πάρκο πολιτισμού 

Το ψηφιακό πάρκο θα αποτελείται από επτά (7) θεματικούς σταθμούς. Κάθε θεματικός σταθμός θα 
περιλαμβάνει ψηφιακά εκθέματα. Οι θεματικοί σταθμοί περιγράφονται παρακάτω: 

1. Είσοδος /  υποδοχή 

Περιλαμβάνει πάγκο υποδοχής επισκεπτών, παροχής πληροφοριών και διάθεσης έντυπου υλικού της 
έκθεσης. Επιπλέον θα περιλαμβάνει  εικονικό οικοδεσπότη / ξεναγό του πάρκου. 

2. Αρχαία Ιστορία της Σαλαμίνας 

Ο σταθμός θα παρουσιάζει την ιστορία του νησιού κατά την αρχαιότητα. Περιλαμβάνει τα παρακάτω 
ψηφιακά εκθέματα: 

● Σπήλαιο του Ευριπίδη – παρουσίαση με τεχνολογία 360ο εικονικής πραγματικότητας 

● Πλάκα της Σαλαμίνας – Εκθετήριο ολογράμματος 

● Ναυμαχία της Σαλαμίνας – Βιωματική εμπειρία 5D 

● Αρχαία μνημεία – ολογραμματική διαδραστική παρουσίαση 

3. Νεότερη ιστορία 

Ο σταθμός θα παρουσιάζει τη νεότερη ιστορία του νησιού και θα περιλαμβάνει:  

● διαδραστική οθόνη αφής η οποία με κατάλληλη εφαρμογή θα παρουσιάζει, με τη μορφή 
χρονολογίου, τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα της επανάστασης που σχετίζονται 
με τη Σαλαμίνα.  

4. Σύγχρονη Σαλαμίνα 
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Ο σταθμός θα παρουσιάζει την σύγχρονη Σαλαμίνα ως προορισμό επίσκεψης και θα περιλαμβάνει 
στοιχεία του πολιτιστικού της αποθέματος. Ο σταθμός θα αποτελείται από τα παρακάτω ψηφιακά 
εκθέματα: 

● Πολιτισμός, Γράμματα, Άγγελος Σικελιανός – Ψηφιακό βιβλίο 

● Η Σαλαμίνα του σήμερα (φύση, αξιοθέατα, παραλίες) – διαδραστική εφαρμογή σε οθόνη 
αφής 

5. Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Σκοπός του σταθμού αποτελεί η αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των οποίων τα 
παιδιά και οι έφηβοι θα μπορούν να μαθαίνουν παίζοντας, ενώ θα είναι διαθέσιμες και αντίστοιχες 
δραστηριότητες για ενήλικες.  

6.  Ντοκιμαντέρ – Σαλαμίνα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών με θέμα την 
ιστορία της Σαλαμίνας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και με παρουσίαση της σύγχρονης 
Σαλαμίνας. 

7.  Εξωτερική προβολή Δημαρχείου Σαλαμίνας 

Σε μία επιλεγμένη πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου Σαλαμίνας θα πραγματοποιηθεί ειδική βίντεο-
προβολή προσαρμοσμένη στο ανάγλυφο του κτιρίου (Projection mapping), μέθοδο με την οποία ένα video 
τριών διαστάσεων μεταφέρεται - προβάλλεται σε ένα επίπεδο δύο διαστάσεων.   

 

Δράση B: Κόμβος πολιτισμού και τοπικοί σταθμοί πληροφόρησης 

Η Δράση αφορά στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας, καθώς και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. 

Ειδικότερα περιλαμβάνεται: 

 Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα επιλεγούν 
από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Η ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών και συγκεκριμένα: 

- ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών  

- ανάπτυξη ειδικής έκδοσης της διαδικτυακής πλατφόρμας για προβολή του 
περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς 
πληροφόρησης σε σταθερές και φορητές συσκευές (tablets, κινητά, κλπ.),  

- ανάπτυξη mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android). 

 

3.1 Δράση 1: Ψηφιακό πάρκο πολιτισμού 

3.1.1 Διάρθρωση ψηφιακής  έκθεσης 

 

Η ψηφιακή έκθεση περιλαμβάνει τους παρακάτω θεματικούς σταθμούς: 

1. Είσοδος /  υποδοχή  

2. Αρχαία Ιστορία της Σαλαμίνας 

3. Νεότερη ιστορία της Σαλαμίνας 

4. Σύγχρονη Σαλαμίνα 

5. Εκπαιδευτικές δράσεις επισκεπτών 
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3.1.2 Βασικές αρχές οργάνωσης της ψηφιακής έκθεσης 

Βασικές αρχές του σχεδιασμού είναι: 

 Η οργάνωση του χώρου με σαφήνεια στην αφηγηματική ροή 
 Η αμεσότητα και η λιτότητα 
 Η διαμόρφωση του εκθεσιακού περιβάλλοντος με παράγοντες την αρχιτεκτονική σύνθεση, τα 

υλικά, το χρώμα και το φωτισμό 
 Η ανάδειξη και ερμηνεία του περιεχομένου με τρόπο ελκυστικό 
 Το εκθεσιακό υλικό θα συνοδεύεται και θα αναδεικνύεται από εκτεταμένο, κατάλληλο εποπτικό 

υλικό και ποικίλα ερμηνευτικά εργαλεία, στοχεύοντας στον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 
εμπειρίας του επισκέπτη. 

 

3.1.3 Χωρική οργάνωση της ψηφιακής έκθεσης 

Η προτεινόμενη χωρική οργάνωση της ψηφιακής έκθεσης έγινε με κριτήρια: 

 τη διατήρηση των θεματολογικών ενοτήτων 
 τις δυνατότητες του χώρου του μουσείου 
 εξοικονόμηση χώρου. 

 

3.1.4 Προσβασιμότητα 

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 
υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις 
οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα WebContentAccessibilityGuidelines (WAI/WCAG) στο 
μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης «ΑA» (WGAG 2.0 levelAA). 

Επιπλέον η Πράξη θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες για τη 
διασφάλιση της Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες για 
την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές 
Συσκευές (έκδοση 1.0 (MobileWebBestPractices 1.0) του W3C) και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για 
Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0. 

Ειδικότερα, στον σχεδιασμό των προτεινόμενων δράσεων έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψιν, οι ομάδες των 
μικρών επισκεπτών της έκθεσης, ώστε να μπορούν να κινηθούν και συναθροισθούν με άνεση στον χώρο 
και συγχρόνως να έχουν καλή οπτική επαφή με τα εκθέματα και το εποπτικό υλικό. 

Επιπλέον στον σχεδιασμό της έχει ληφθεί μέριμνα για την ομαλή κίνηση των ατόμων με αμαξίδιο. Έχει 
γίνει πρόβλεψη ώστε το ύψος των βάθρων και του εποπτικού υλικού να είναι τέτοιο, ώστε τα εκθέματα και 
τα κείμενα να είναι άμεσα ορατά και από άτομα σε αμαξίδιο, ενώ παράλληλα, τηρούνται οι αποστάσεις 
ανάμεσα στις κατασκευές για την εύκολη κίνηση των αμαξιδίων στο χώρο. 

Σε επίπεδο γραφιστικού σχεδιασμού και τελικής ρύθμισης της στάθμης φωτισμού θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη από τον ανάδοχο ο παράγοντας της προσβασιμότητας στην κειμενική και οπτική πληροφορία από 
άτομα με περιορισμένη όραση. 

 

3.1.5 Θεματικοί σταθμοί 

Το ψηφιακό πάρκο θα αποτελείται τα παρακάτω ψηφιακά εκθέματα: 

3.1.5.1 ΘΜ 1:  Reception - Γενικές πληροφορίες 

Η Θεματική Ενότητα (ΘΜ:0) θα περιλαμβάνει  εικονικό οικοδεσπότη/ξεναγό του πάρκου. Ο εικονικός 
οικοδεσπότης / ξεναγός θα είναι φυσικού μεγέθους ολόγραμμα με μορφή/εμφάνιση η οποία θα 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή. Το ολόγραμμα θα συνοδεύεται από οθόνη αφής. Ο επισκέπτης 
θα επιλέγει από την οθόνη αφής τις πληροφορίες ή τα θέματα για τα οποία ο εικονικός ξεναγός θα του 
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μιλήσει. Τα κείμενα που θα αφηγείται ο εικονικός οικοδεσπότης θα μπορούν να εμφανίζονται και στην 
οθόνη αφής στις αντίστοιχες γλώσσες. 

Σκοπός του εικονικού οικοδεσπότη είναι να παρέχει πληροφορίες άμεσα, χωρίς την χρήση προσωπικού. 
Μπορεί να περιλαμβάνει όσες γλώσσες απαιτηθεί (κατ’ ελάχιστον ελληνικά και αγγλικά) και το 
περιεχόμενό του μπορεί να μεταβληθεί αντίστοιχα. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για μία πιο μοντέρνα 
εμπειρία πληροφόρησης στο μουσείο, ενώ παράλληλα προσδίδει σύγχρονο χαρακτήρα στον χώρο. 

Πέρα από μία απλή πληροφόρηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, είναι δυνατό να παρουσιάζονται και 
εκθέματα τα οποία δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον χώρο του μουσείου. Με χρήση τρισδιάστατης 
απεικόνισης, κειμένου και ήχου, μπορούμε να παρουσιάσουμε κάθε έκθεμα που επιθυμούμε. 

 

3.1.5.2 ΘΜ 2:  Αρχαία Ιστορία της Σαλαμίνας 

Η Θεματική Ενότητα (ΘΜ:2) περιλαμβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέματα: 

1. Σπήλαιο του Ευριπίδη – παρουσίαση με τεχνολογία 360ο εικονικής πραγματικότητας 

Tο Σπήλαιο του Ευριπίδη βρίσκεται στη νότια πλευρά της Σαλαμίνας, πάνω από τον όρμο Περιστέρια, 
σε υψόμετρο 115 μ. Αποτελεί οριζόντιο σπήλαιο με στενή είσοδο, θαλάμους με χαμηλή οροφή, 
στενούς διαδρόμους, φυσικές κόγχες και εσοχές. Οι πρώτες πληροφορίες για αυτό δίνονται από 
αρχαίους συγγραφείς (Φιλόχορο, Σάτυρο, Ανώνυμο Συντάκτη Βίου Ευριπίδη, Aulus Gellius) που έζησαν 
κατά την Ελληνιστική (3ο και 2ο αιώνα π.Χ.) και την Ρωμαϊκή περίοδο (2ο αιώνα μ.Χ.). Στα νεότερα 
χρόνια ο αρχαιολόγος Α. Αρβανιτόπουλος το περιέγραψε ως «στενόν βαθύτατον σπήλαιον», ενώ ο 
βυζαντινολόγος Δ. Πάλλας το ταύτισε με τα «Κυχρήνος άντρα» (τα σπήλαια, δηλαδή, του Κυχρέα, 
πρώτου μυθικού βασιλιά του νησιού). 

H Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας θα έχει μορφή μίνι ντοκιμαντέρ με αφήγηση και χρήση 
πραγματικών πλάνων βιντεοσκόπησης με τεχνολογία 360ο και ψηφιακών στοιχείων animation. Για την 
προβολή της, οι επισκέπτες του χώρου θα χρησιμοποιούν κάσκες εικονικής πραγματικότητας και 
ακουστικά, η προμήθεια των οποίων αποτελεί αντικείμενο του έργου. Η εφαρμογή θα λειτουργεί 
τουλάχιστον στις γλώσσες ελληνικά και αγγλικά. 

Mε τη χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να βιώσει - 
τηλεμεταφερθεί και να ξεναγηθεί εικονικά εντός του σπηλαίου. Μέσα από πλάνα βιντεοσκόπησης 360ο 
σε συνδυασμό με ένθεση γραφικών και με την κατάλληλη αφήγηση θα περιγράφονται πληροφορίες 
σχετικά με την ιστορία του κάθε σπηλαίου. Επιπλέον συμπληρωματικό υλικό (βίντεο ή φωτογραφίες) 
θα παραχθεί ώστε να ενισχύσει το περιεχόμενο και τις δυνατότητες διάδρασης κατά την ενσωμάτωση 
και χρήση εντός της παραγόμενης εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας. 

Το ψηφιακό έκθεμα θα αποτελείται από πέντε (5) σετ εικονικής πραγματικότητας. Κάθε σετ θα 
αποτελείται από γυαλιά VR, ακουστικά, περιστρεφόμενο σκαμπό, σύστημα φόρτισης και αντικλεπτικό 
μηχανισμό 

2. Πλάκα της Σαλαμίνας – Εκθετήριο ολογράμματος 

Ο ελληνικός άβακας γνωστός ως Πλάκα της Σαλαμίνας (Salamis Tablet), χρονολογείται περίπου στο 300 
π.Χ. και βρέθηκε στην Σαλαμίνα το 1846. Υπολογίζεται ότι είναι ο αρχαιότερος που έχει βρεθεί μέχρι 
σήμερα. Αποτελεί έναν πρόδρομο του Άβακα και θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα κοινό μέσο στον 
αρχαίο κόσμο, που επέτρεπε στους Αρχαίους Έλληνες να κάνουν μαθηματικές πράξεις.  

Για την παρουσίαση της Πλάκας θα παραχθεί σχετικό ολογραφικό βίντεο. Τα ολογραφικά βίντεο είναι 
μια νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την κατάλληλη επεξεργασία οπτικού περιεχομένου 
μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα και δίνει την ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που 
βλέπει μπορεί και να το αγγίξει. 

Παράλληλα, με τη χρήση ειδικού αισθητήρα, ο επισκέπτης θα μπορεί να περιεργαστεί το αντικείμενο, 
αν το πιάσει και να το περιστρέψει μέσα σε εικονικό περιβάλλον.  
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3. Ναυμαχία της Σαλαμίνας – Βιωματική εμπειρία 5D 

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ, στα Στενά της Σαλαμίνας, μεταξύ 
της συμμαχίας των ελληνικών πόλεων-κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας. Η ναυμαχία της 
Σαλαμίνας αποτέλεσε την σημαντικότερη σύγκρουση και την αρχή του τέλους της δεύτερης περσικής 
εισβολής στην Ελλάδα, η οποία  ξεκίνησε το 480 π.Χ. 

Για τη βιωματική παρουσίαση της ναυμαχίας θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες 5D οι οποίες 
συνδυάζουν τρισδιάστατο animation 360° με κινούμενα καθίσματα. Μέσα από animation και με την 
κατάλληλη αφήγηση θα περιγράφονται πληροφορίες σχετικά με τη ναυμαχία, και στη συνέχεια ο 
επισκέπτης θα «μεταφέρεται» εικονικά επάνω σε ένα πλοίο που συμμετέχει στη ναυμαχία. 

Εξειδικευμένος Ιστορικός με αντίστοιχη εμπειρία θα συγγράψει το σενάριο της προβολής (βίντεο), 
βασισμένη στις Ιστορικές πηγές, με τρόπο τέτοιο ώστε ο επισκέπτης να αισθάνεται δέος μπροστά στον 
ηρωισμό της ναυμαχίας.  

Ομάδα 3D προγραμματιστών (3D artists) θα αναπαραστήσουν ιστορικά πρόσωπα  τρισδιάστατα 
σύμφωνα με τις πηγές και τα ιστορικά στοιχεία με σκοπό αυτές οι αναπαραστάσεις να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και σε άλλες εφαρμογές. Οι προγραμματιστές θα 
δώσουν εικονική κίνηση σε αντικείμενα και ανθρώπους με σκοπό να αναπαρασταθεί το σκηνικό της 
ναυμαχίας. Ειδικά εφέ εικόνας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί με ρεαλισμό το 
τοπίο.  

Το έκθεμα αποτελείται από κάσκες 360° VR, ακουστικά, ειδική εφαρμογή, ψηφιακό περιεχόμενο και 
ειδική κινούμενη καρέκλα που θα προσομοιώνει την κίνηση του πλοίου.  

Ο επισκέπτης θα επιλέγει τη γλώσσα αφήγησης (ελληνικά, αγγλικά). 

4. Αρχαία μνημεία – ολογραμματική διαδραστική παρουσίαση 

α) Ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κυνόσουρας, μπροστά στο θαλάσσιο 
χώρο όπου έγινε η ιστορική ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ. Ο Τύμβος, αφιέρωμα μνήμης, είναι 
ένας κυκλικός λιθοσωρός ύψους περίπου είκοσι μέτρων και έχει κατασκευαστεί από πωρόλιθους και 
λατύπη. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το χάλκινο άγαλμα των Σαλαμινομάχων, έργο του γλύπτη Αχιλλέα 
Βασιλείου. Κατά τις ανασκαφές στον Τύμβο αποκαλύφθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. 
Επίσης στην περιοχή Κανάκια αποκαλύφθηκαν τα ανάκτορα του Αίαντα του Τελαμώνιου και το 
οικιστικό συγκρότημα της  Ύστερης Μυκηναϊκής εποχής,  ύστερα  από ανασκαφή που ξεκίνησε  το 2000.  

Β) Η Μυκηναϊκή ακρόπολη από όλες τις προϊστορικές οικιστικές θέσεις, που έχουν εντοπισθεί στη 
Σαλαμίνα, η ακρόπολη των Κανακίων στη νοτιοδυτική ακτή παρουσιάζει την μεγαλύτερη διάρκεια 
χρήσης, τεκμηριωμένης ήδη από την Τελική Νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.). Όπως και άλλα 
Μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, το νησιωτικό αυτό κέντρο σημειώνει την 
μεγαλύτερη ακμή του κατά τον 13ο αι. π.Χ. και φαίνεται να εγκαταλείπεται οριστικά στις αρχές της 
Υστερο -ελλαδικής ΙΙΙ Γ πρώιμης περιόδου, λίγο μετά το 1200 π.Χ. 

Για την παρουσίαση των δυο αρχαιολογικών χώρων θα χρησιμοποιηθεί εκθετήριο ολογράμματος 
μεγάλων διαστάσεων συνοδευόμενο από οθόνη αφής.  

Στην οθόνη αφής ο επισκέπτης θα επιλέγει το προς επίδειξη σημείο  το οποίο θα εμφανίζεται στην 
ψηφιακή προθήκη σαν ολογραφικό βίντεο. Παράλληλα στην οθόνη θα διατίθενται πληροφορίες σε 
μορφή κειμένου και φωτογραφικό υλικό. 
Η διαδραστική ολογραφική προθήκη, αποτελείται από μία ενιαία και περιλαμβάνει ενιαίο stand με 
οθόνη αφής, pc και ολογραφική προθήκη. 

 

3.1.5.3 ΘΜ 3:  Νεότερη Ιστορία της Σαλαμίνας 

Θεματική Ενότητα (ΘΜ:3) περιλαμβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέματα: 
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1. Διαδραστική εφαρμογή  

Το ψηφιακό έκθεμα αποτελείται από μία διαδραστική οθόνη αφής η οποία με κατάλληλη εφαρμογή 
θα παρουσιάζει, με τη μορφή χρονολογίου, τα σημαντικότερα μνημεία, γεγονότα και πρόσωπα της 
νεότερης ιστορίας της Σαλαμίνας. Η επιλογή της θεματολογιάς θα γίνει κατά την φάση της Μελέτης 
Εφαρμογής και της συγγραφής των σεναρίων της εφαρμογής. Ενδεικτικά αναφέρονται:Τάφος του 
Καραϊσκάκη, οι ανεμόμυλοι και το αρχοντικό της οικογένειας Γαλέου (έργο του Τσίλερ),  Εκκλησίες 
και Μονές. Ο επισκέπτης με επιλογή των σημείων θα μπορεί να διαβάσει ή να δει multimedia 
περιεχόμενο που σχετίζεται με το κάθε γεγονός / πρόσωπο. 

 

3.1.5.4 ΘΜ 4:  Σύγχρονη Σαλαμίνα 

Θεματική Ενότητα (ΘΜ:4) περιλαμβάνει τα παρακάτω ψηφιακά εκθέματα: 

1. Πολιτισμός, Γράμματα , Άγγελος Σικελιανός – Ψηφιακό βιβλίο 
Σκοπός του εκθέματος είναι η παρουσίαση / γνωριμία  με τον Άγγελο Σικελιανό και το έργο του. Για 
την παρουσίαση θα χρησιμοποιηθούν δύο εικονικά βιβλία. Ο επισκέπτης ξεφυλλίζοντας τις ψηφιακές 
σελίδες του βιβλίου, θα γίνεται δέκτης πληροφοριών (κείμενα / εικόνες) σχετικά με τον ποιητή. Οι 
πληροφορίες θα μπορούν να συνδυαστούν με κατάλληλο βίντεο ή animation προκειμένου να 
ενισχυθεί η κατανόηση του θέματος μέσω της βιωματικότητας. 

Εικονικό Βιβλίο: Ουσιαστικά πρόκειται για δια δραστική βίντεο προβολή σε επιφάνεια, 
διαμορφωμένη σαν «ανοικτή» σελίδα βιβλίου. Ο εξοπλισμός που απαιτείται, video projector & 
camera βρίσκεται εγκατεστημένος κάτω από την επιφάνεια του βιβλίου. Η εμφάνιση του βιβλίου θα 
είναι παλαιωμένη και υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των φωτογραφιών ως γκραβούρες ή χαρακτική.  
Έτσι, μπορούμε να πετύχουμε μια πιο κλασσική αισθητική, προσδίδοντας ιστορικό χαρακτήρα στην 
όλη παρουσίαση του περιεχομένου. 

2. Η Σαλαμίνα του σήμερα (φύση, αξιοθέατα, παραλίες)  
Σκοπός του εκθέματος είναι η παρουσίαση της σύγχρονης Σαλαμίνας. Το φυσικό περιβάλλον, τα 
αξιοθέατα, οι παραλίες, οι διαδρομές καθώς και λοιπές πληροφορίες για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες. 

 Για την παρουσίαση θα χρησιμοποιηθεί διαδραστική οθόνη αφής η οποία με κατάλληλη εφαρμογή 
θα παρουσιάζει στο χάρτη τα σημαντικότερα αξιοθέατα / σημεία ενδιαφέροντος της Σαλαμίνας. Ο 
επισκέπτης με την επιλογή των σημείων θα μπορεί να διαβάσει πληροφορίες για κάθε σημείο και να 
δει σύντομο βίντεο και φωτογραφίες. 

3.1.5.5 ΘΜ 5:  Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Σκοπός του σταθμού αποτελεί η αξιοποίηση διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μέσω των οποίων τα 
παιδιά και οι έφηβοι θα μπορούν να μαθαίνουν παίζοντας, ενώ θα είναι διαθέσιμες και αντίστοιχες 
δραστηριότητες για ενήλικες. Θα υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από 
εκπαιδευτικούς μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης. Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών θα 
χρησιμοποιηθεί ένα διαδραστικό τραπέζι. 

Το διαδραστικό τραπέζι αποτελείται από μια μεγάλη οθόνη αφής (τουλάχιστον 40’’), έναν Η/Υ και ένα 
ξύλινο ή μεταλλικό τραπέζι ειδικά σχεδιασμένο για να φιλοξενεί τον εξοπλισμό. 

Θα είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει  ψηφιακό πόλο 
έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Εντυπωσιάζει το κοινό, αποτελεί μία αυτοτελή θεματική 
ενότητα και θεωρείται ένα πανίσχυρο και αποτελεσματικό μέσο προβολής και εκπαίδευσης. Το σύστημα 
θα περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό και τα περιφερειακά του καλώδια στο εσωτερικό του σώμα. Έτσι, θα 
μπορούν να τοποθετηθούν καθίσματα γύρω από το τραπέζι και να συμμετέχουν οι επισκέπτες  σε μια 
παρουσίαση από άνετη θέση. Η διάταξη αυτή διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση από άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
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3.1.5.6 ΘΜ 6:  Ντοκιμαντέρ – Σαλαμίνα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών με 
θέμα την ιστορία της Σαλαμίνας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και με παρουσίαση της 
σύγχρονης Σαλαμίνας. Το σενάριο του ντοκιμαντέρ θα οριστικοποιθεί κατά τη μελέτη εφαρμογής του 
έργου. Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο θεματολογία από Το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται στην αίθουσας 
προβολής του νέου κτηρίου δημοτικής βιβλιοθήκης. 

3.1.5.7 ΘΜ 7:  Εξωτερική προβολή Δημαρχείου Σαλαμίνας 

Σε μία επιλεγμένη πλευρά του κτιρίου του Δημαρχείου Σαλαμίνας θα πραγματοποιηθεί ειδική βίντεο-
προβολή προσαρμοσμένη στο ανάγλυφο του κτιρίου (Projection mapping), μέθοδο με την οποία ένα video 
τριών διαστάσεων μεταφέρεται - προβάλλεται σε ένα επίπεδο δύο διαστάσεων. Το αποτέλεσμα πρέπει να 
είναι εντυπωσιακό (λ.χ. κάνει ολόκληρα κτίρια να αλλάζουν σχήματα, χρώματα, να γκρεμίζονται και να 
χτίζονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα).  Με τον τρόπο αυτό θα προβάλλονται στο εξωτερικό χώρο ειδικά 
βίντεο που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου. Τα βίντεο θα παρουσιάζουν δείγματα του ψηφιακού 
περιεχομένου του ψηφιακού πάρκου καθώς και επιπλέον περιεχόμενο, με σκοπό αφενός την προσέλκυση 
επισκεπτών και αφετέρου την μετατροπή του χώρου σε σημείο αναφοράς της Σαλαμίνας. Παράλληλα, το 
σύστημα δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής αρχιτεκτονικού φωτισμού στο κτήριο, μέσω προβολής. Το σημείο 
εγκατάστασης, η επιφάνεια που θα καλύψει η προβολή καθώς και το περιεχόμενο της προβολής, θα 
προσδιοριστούν κατά την μελέτη υλοποίησης. 

 

3.1.6 Ανάπτυξη εφαρμογών 

3.1.6.1 Ανάπτυξη  εφαρμογής διαδραστικών εφαρμογών 

Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται την επιφάνεια αφής για την επικοινωνία με τον χρήστη, ενώ παρουσιάζει 
στοιχεία στην οθόνη προβολής. Για την παρουσίαση των στοιχείων ακολουθεί προκαθορισμένους κανόνες 
(templates) προσαρμόζοντας τα μέσα σε αυτούς (π.χ. μεγέθη και είδος γραμματοσειρών, χρώματα, 
διαστάσεις εικόνων, χειρισμό μέσων με διάδραση κ.λπ. Φυσικά, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας ο 
χρήστης μπορεί να τη διακόψει και να ξεκινήσει μια νέα αναζήτηση. Όταν ο τοπικός σταθμός μείνει 
αδρανής (χωρίς χειρισμούς) για κάποιο ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή θα γυρίζει στη 
λειτουργία αδράνειας. Η λειτουργία αδράνειας παρουσιάζει το κεντρικό μενού της εφαρμογής στην οθόνη 
αφής, ενώ παρουσιάζει αυτόματα επιλεγμένα πολυμεσικά στοιχεία  ως διαφημιστικά και προκλητικά της 
περιέργειας μηνύματα. 

Ο επισκέπτης κατά την περιήγηση του στην διαδραστική εφαρμογή θα γίνεται δέκτης πληροφορίων 
(κείμενα / εικόνες) σχετικά με το κάθε ιστορικό πρόσωπο. Οι πληροφορίες θα μπορούν να συνδυαστούν 
με κατάλληλο βίντεο ή animation προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόηση του θέματος μέσω της 
βιωματικότητας. 

Το πολυμεσικό υλικό που θα υπάρχει στην εφαρμογή δύναται να αποτελείται από αρχεία κειμένου (TXT, 
UTF-8), εικόνες (JPG, SVG, GIF), PDF,  έγγραφα MS Word (DOC, DOCX), αρχεία video (MOV, MPEG) και 
αρχεία ήχου (MP3). 

Κατά την υλοποίηση του έργου στη φάση της σχεδίασης θα προταθούν με σαφήνεια οι στόχοι της 
εφαρμογής από τον ανάδοχο και θα περιγράφει η αρχιτεκτονική του συστήματος και ο χάρτης πλοήγησης 
(navigation map), που δείχνει τις συνδέσεις ανάμεσα στις οθόνες ή σελίδες της εφαρμογής. Ο χάρτης 
πλοήγησης θα έχει ουσιαστικά τον ρόλο του πίνακα περιεχομένων της εφαρμογής πολυμέσων. Η 
πλοήγηση μπορεί να είναι γραμμική ή ιεραρχική (δενδροειδής)  ή δικτυωτή (γράφου). 

Θα ακολουθήσει η δημιουργία των εικονογραφημένων σεναρίων (storyboard) που αποτελεί μια 
κωδικοποιημένη, αναλυτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της  πολυμεσικής εφαρμογής με 
χρήση εικόνων και σχολίων το οποίο θα περιλαμβάνει τις βασικές αρχές οργάνωσης κάθε οθόνης, σχετικές 
θέσεις κειμένων, εικονογραφικών στοιχείων και άλλων στοιχείων ήχου, βίντεο κ.λπ. και τα ενεργά στοιχεία 
της οθόνης, με τα οποία μπορεί να πλοηγηθεί ο χρήστης στις οθόνες της εφαρμογές. Οι οθόνες αυτές 
μπορεί να είναι απλά σχέδια σε χαρτί ή να δημιουργηθούν στον υπολογιστή με πλαίσια κειμένου. Τα 
storyboards μπορούν να περιγραφούν και με ειδικές φόρμες, οι οποίες περιέχουν μικρογραφίες οθονών 
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και χώρο, για περιγραφή με σχόλια, της λειτουργίας της φόρμας. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δημιουργία / ενσωμάτωση του περιεχομένου (κειμένου, εικόνων,βίντεο, 
ηχητικά, animations) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση και την αξιολόγηση των 
παρουσιαζόμενων εννοιών.  

Κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευχρηστία (usability) της. Αφορά την 
ευκολία χρήσης της εφαρμογής και τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών με εύκολο και διαφανή 
τρόπο. Κάποιες αρχές, οι οποίες αυξάνουν την ευχρηστία μιας εφαρμογής, είναι οι εξής: 

 Απλότητα στη διεπαφή χρήστη (interface) της εφαρμογής.  

 Ύπαρξη βοήθειας σε διάφορα σημεία, ώστε οι αρχάριοι χρήστες να μπορούν να επιτελέσουν τις 
λειτουργίες χωρίς λάθος.  

 Οι ενέργειες πρέπει να επιτελούνται με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής.  

 Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι συμβατή με σύγχρονα πρότυπα με τα οποία είναι ήδη 
εξοικειωμένοι οι χρήστες.  

 Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες συντόμευσης για έμπειρους χρήστες.  

 Δυνατότητα ακύρωσης ενεργειών και προφύλαξη των χρηστών από λάθος ενέργειες.  

 Υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Η ευχρηστία είναι θέμα, που εξετάζεται κατά 
τη σχεδίαση της εφαρμογής με τη βοήθεια χρηστών διαφόρων τεχνικών γνώσεων και με διάφορους 
τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητείται στους χρήστες να επιτελέσουν συγκεκριμένες 
λειτουργίες και να ελέγχεται η δυνατότητα των χρηστών να ολοκληρώσουν τις ενέργειες. 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και το εκτελέσιμο αρχείο 
εγκατάστασής της: 

 Τύπος: εκτελέσιμο αρχείο 

 Ανάλυση: 1920 x 1080 

 Μεταφρασμένο σε τρείς ξένες γλώσσες 

 

3.1.6.2 Εφαρμογή τοπικής προβολής και αυτοματισμού εικονικής πραγματικότητας 

Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν στα σημεία 
ενδιαφέροντος αλληλεπιδρώντας με το περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας (360 video) αλλά και 
αξιοποιώντας τεχνικές και μεθόδους της εικονικής πραγματικότητας ώστε να ενισχυθεί η διάδραση θεατή-
περιεχομένου. Επιτρέπει την δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών όπου ο θεατής ελέγχει τα σημεία 
στα οποία θέλει να εστιάσει, ορίζοντας αυτός την ροή της περιήγησης. 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας καθώς και το εκτελέσιμο αρχείο 
εγκατάστασής της: 

-Τύπος: εκτελέσιμο αρχείο, συμβατό με μάσκες εικονικής πραγματικότητας. 

- Με δυνατότητα αυτοματοποιημένης αλλά και προσωποποιημένης περιήγησης. 

- Μεταφρασμένη σε 2 ξένες γλώσσες. 

- Εύχρηστη, σύμφωνα με τις παγιωμένες πρακτικές. 

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής θα είναι: 

 Το σύστημα το οποίο θα κάνει πλήρη αξιοποίηση του προσφερόμενου hardware και ταυτόχρονα θα 
είναι βελτιστοποιημένο για χαμηλή κατανάλωση στην μέγιστη απόδοση. 

 Η χρήση του θα είναι απλή και διαισθητική, ακόμα και για χρήστες χωρίς γνώσεις σύγχρονης 
τεχνολογίας. 
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 Οι μόνες απαραίτητες δράσεις για την σωστή χρήση του είναι να φορεθεί η κάσκα στο κεφάλι και να 
εναποθετηθεί στην επίπεδη βάση αυτόματης ασύρματης φόρτισης όταν ολοκληρωθεί η διάδραση. 
Δράσεις που αυτο-εξηγούνται εύκολα, τόσο μέσω της φόρμας του hardware, όσο  και με 3 απλές 
γραφικές απεικονίσεις. 

 Για τον χειρισμό και αλληλεπίδραση με την εφαρμογή θα γίνεται αξιοποίηση ασύρματου 
χειριστηρίου του οποίου η χρήση θα εξηγείται εντός της εφαρμογής, μέσω απλών και διαισθητικών 
μεθόδων. 

 Η ενεργοποίηση/ παύση και επανεκκίνηση της εκάστοτε εφαρμογής γίνεται αυτόματα μέσω της 
χρήσης των αισθητήρων εγγύτητας (proximity sensors) του συστήματος. Η εφαρμογή βρίσκεται σε 
“αδράνεια" στην βάση της και ενεργοποιείται/ εκκινείται αυτόματα μόλις ο χρήστης φορέσει το 
headset. Όταν ο χρήστης βγάζει το headset, οι ίδιοι αισθητήρες θα δώσουν σήμα στην εφαρμογή για 
είσοδο σε λειτουργία παύσης, για κάποιο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο (πχ. 15”). Με το πέρας 
του χρονικού περιθωρίου παύσης γίνεται, αυτόματος τερματισμός της εφαρμογής, επανεκκίνησή 
της και επαναφορά της σε κατάσταση αδράνειας ώστε να ξεκινήσει αυτόματα από επόμενο χρήστη, 
μόλις αυτός/ -η φορέσει το headset. Αυτή η έξυπνη χρήση των δυνατοτήτων του hardware 
απαλλάσσει τον χρήστη από ενέργειες διαχείρισης και προσφέρει επιπλέον εξοικονόμηση πόρων. 

 Το υποστηριζόμενο ψηφιακό περιεχόμενο των εφαρμογών μπορεί να ποικίλει σε τεχνολογίες και 
τεχνοτροπίες παρουσίασης. Η εφαρμογή θα υποστηρίζει το ίδιο αποδοτικά προβολή HD video και 
360 video, 3D virtual animated space, καθώς και μίξη αυτών (πχ. ένθεση βίντεο σε 3D space), ενώ η 
ανάπτυξη της θα βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού εικονικής 
πραγματικότητας, βάση των τελευταίων πρότυπων ανάπτυξης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού 
λογισμικού. 

3.1.6.3 Ανάπτυξη  εκπαιδευτικών εφαρμογών οθονών αφής 

Στην εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή παιγνιώδους μάθησης (playful learning)  οι παίκτες καλούνται να 
συμμετέχουν σε διαφορετικές δραστηριότητες.  

Κύριος στόχος της εκπαιδευτικής εφαρμογής είναι μέσα από τον πλούτο της παρουσίασης να 
κινητοποιηθούν οι χρήστες (μαθητές, νέοι, ηλικιωμένοι) και να γεφυρωθεί ένα συχνά παρατηρούμενο 
κενό ανάμεσα στη φυσική τάση των παιδιών για μάθηση με σκοπό να διεγείρει την περιέργεια και το 
ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μέσα από διερευνητικού τύπου μαθησιακές διεργασίες, να προάγει την 
κριτική σκέψη, τη φαντασία και την παρατηρητικότητα των μαθητών. 

Η εφαρμογή θα παρέχει οδηγίες χρήσης της λειτουργίας του. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη 
να διακόψει την οποιαδήποτε ενέργεια και να επιστρέψει στη αρχική σελίδα. Επίσης, θα παρέχεται 
βοήθεια για τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής.  

Η πλοήγηση θα ακολουθεί ανθρωποκεντρικές κατευθύνσεις, ώστε να δώσει στο χρήστη την αίσθηση του 
ελέγχου των ενεργειών του σε σχέση με την παρουσίαση της πληροφορίας. Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι 
ευκρινής, σταθερή και απλή. 

Η σχεδίαση εικονιδίων πλοήγησης θα λαμβάνει υπόψη τις καλές υφιστάμενες πρακτικές χρησιμοποιώντας 
εύκολα αναγνωρίσιμα στοιχεία όπως  τα βέλη, ο μεγεθυντικός φακός κλπ. Το πολυμεσικό περιεχόμενο 
(φωτογραφίες, βίντεο) χρησιμοποιείται για να δείξει πραγματική πληροφορία, συνοδευόμενο από σχετικό 
επεξηγηματικό κείμενο. 

Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται την οθόνη αφής για την επικοινωνία με τον χρήστη, ενώ παρουσιάζει 
στοιχεία στην οθόνη. Για την παρουσίαση των στοιχείων ακολουθεί προκαθορισμένους κανόνες 
(templates) προσαρμόζοντας τα μέσα σε αυτούς (π.χ. μεγέθη και είδος γραμματοσειρών, χρώματα, 
διαστάσεις εικόνων, χειρισμό μέσων με διάδραση κ.λπ. Φυσικά, σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας ο 
χρήστης μπορεί να τη διακόψει και να ξεκινήσει μια νέα αναζήτηση. Όταν ο τοπικός σταθμός μείνει 
αδρανής (χωρίς χειρισμούς) για κάποιο ρυθμιζόμενο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή θα γυρίζει στη 
λειτουργία αδράνειας. Η λειτουργία αδράνειας παρουσιάζει το κεντρικό μενού της εφαρμογής στην οθόνη 
αφής, ενώ παρουσιάζει αυτόματα επιλεγμένα πολυμεσικά στοιχεία  ως διαφημιστικά και προκλητικά της 
περιέργειας μηνύματα. 
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Κατά τη σχεδίαση της εφαρμογής πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ευχρηστία (usability) της. Αφορά την 
ευκολία χρήσης της εφαρμογής και τη δυνατότητα εκτέλεσης των λειτουργιών με εύκολο και διαφανή 
τρόπο. Κάποιες αρχές, οι οποίες αυξάνουν την ευχρηστία μιας εφαρμογής, είναι οι εξής: 

Απλότητα στη διεπαφή χρήστη (interface) της εφαρμογής.  

 Ύπαρξη βοήθειας σε διάφορα σημεία, ώστε οι αρχάριοι χρήστες να μπορούν να επιτελέσουν τις 
λειτουργίες χωρίς λάθος.  

 Οι ενέργειες πρέπει να επιτελούνται με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ενότητες της εφαρμογής.  

 Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι συμβατή με σύγχρονα πρότυπα με τα οποία είναι ήδη 
εξοικειωμένοι οι χρήστες.  

 Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες συντόμευσης για έμπειρους χρήστες.  

 Δυνατότητα ακύρωσης ενεργειών και προφύλαξη των χρηστών από λάθος ενέργειες.  

 Υψηλού επιπέδου αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Η ευχρηστία είναι θέμα, που εξετάζεται κατά 
τη σχεδίαση της εφαρμογής με τη βοήθεια χρηστών διαφόρων τεχνικών γνώσεων και με διάφορους 
τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητείται στους χρήστες να επιτελέσουν συγκεκριμένες 
λειτουργίες και να ελέγχεται η δυνατότητα των χρηστών να ολοκληρώσουν τις ενέργειες. 

3.1.7 Παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου 

3.1.7.1 Βίντεο animation εικονικής πραγματικότητας (VR) 

Χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality), το 
ψηφιακό περιεχόμενο που θα παραχθεί στα πλαίσια της παρούσας πρότασης μια βιωματική 
αναπαράσταση μαχών και ιστορικών γεγονότων με τη χρήση πλέον σύγχρονων οπτικοακουστικών 
τεχνολογιών, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της παρουσίας του χρήστη εντός του κόσμου της ιστορίας.  

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 προ-παραγωγή:  

o διαμόρφωση σεναρίων σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες 

o σκηνοθεσία 

o  σχεδίαση παραγωγής 

o  αυτοψίες 

 παραγωγή:  

o κινηματογράφηση 

o φωτογράφιση 

o  3d modeling & animation 

o ηχογραφήσεις,  

 post production:  

o μοντάζ 

o μουσική επιμέλεια και επιμέλεια ήχου 

o Μεταφράσεις σε ξένες  γλώσσες 

Τα  τελικά παραδοτέα θα είναι βίντεο 360ο για προβολή σε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.  Τα 
χαρακτηριστικά των βίντεο εικονικής πραγματικότητας θα είναι: 

 Τύπος: equirectangular video 

 Ανάλυση: τουλάχιστον 3840 x 1920 
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 Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο συμβατό με το προσφερόμενο σύστημα 

 Κωδικοποίηση: Η264 ή αντίστοιχη συμβατή με το προσφερόμενο σύστημα 

 Ήχος: στέρεο 

 Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά 

 Υπότιτλοι: σε ένθεση για χρήση από άτομα με προβλήματα ακοής 

 Διάρκεια: 10 λεπτά  

3.1.7.2 Βίντεο ντοκιμαντέρ με 3D αναπαράσταση  

• Βίντεο ντοκιμαντέρ προβαλλόμενο από video projector, σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα, διάρκειας 
15 λεπτών. Το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται με ήχο στην ελληνική γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους.  

Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 προ-παραγωγή:  
o διαμόρφωση σεναρίων σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες 
o σκηνοθεσία 
o σχεδίαση παραγωγής 
o αυτοψίες 

 παραγωγή:  
o κινηματογράφηση 
o φωτογράφιση 
o 3d modeling & animation 
o ηχογραφήσεις,  

 post production:  
o montage 
o  μουσική επιμέλεια και επιμέλεια ήχου 
o Μεταφράσεις σε ξένες  γλώσσες 

 Υπότιτλοι: σε ένθεση για χρήση από άτομα με προβλήματα ακοής 
 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι αρχείο βίντεο με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: Ultra High definition Video 

 Ανάλυση: 4k (3840 × 2160) ή full HD (1920 x 1080) 

 Τύπος αρχείου: mpeg4 ή αντίστοιχο  

 Κωδικοποίηση: Η265 ή αντίστοιχη  

 Ήχος: stereo  

 

3.1.7.2.1 Πολυκαναλική  διάθεση  βίντεο 

Στο πλαίσιο της πολυκαναλικής διαθεσιμότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου του έργου και της 
ευρείας  διανομής και έκθεσης του κοινού στην πληροφορία, το  ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο μέσω των 
παρακάτω καναλιών: 

 Τοπικά σε προβολέα. 

 Μέσω διαδικτύου σε cloud video player, π.χ. youtube) για θέαση από Η/Υ, έξυπνο κινητό ή έξυπνη 
τηλεόραση. 

 Θα υπάρχει σχετική υπερσύνδεση διαδικτυακό κόμβο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. 
3.1.7.3 Ολογραφικά βίντεο  

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθούν βίντεο. Τα ολογραφικά βίντεο είναι μια νέα τεχνολογία προβολής, 
που παράλληλα με την κατάλληλη επεξεργασία οπτικού περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε 
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ολόγραμμα και δίνει την ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει. 

Το τελικό παραδοτέο θα είναι πέντε (5) αρχεία βίντεο με τα κάτωθι ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

 Τύπος: high definition ολογραφικό βίντεο 

 Ανάλυση: 1920 x 1080 

 Frame Rate: 25 fps 

 Τύπος αρχείου: mp4 ή αντίστοιχο συμβατό με το προσφερόμενο εκθετήριο ολογράμματος 
 

3.1.8 Μεθοδολογία παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την παραγωγή Περιεχομένου των ψηφιακών υπηρεσιών που θα 
προβάλλεται μέσω του Οπτικοακουστικού δρώμενου. Η διαδικασία παραγωγής του περιεχομένου για τα 
συστήματα του πάρκου θα αποτελείται από τα εξής στάδια:  

1. Ανάλυση απαιτήσεων Στο πρώτο στάδιο θα προσδιορίζεται η έκταση και η ποικιλία του διαθέσιμου 
προς παρουσίαση υλικού καθώς και η ανάγκη έρευνας και συλλογής επιπλέον υλικού. Έπειτα θα 
προσδιορίζεται το προφίλ του κοινού στο οποίο απευθύνεται όπως οι ηλικίες, το εκπαιδευτικό 
επίπεδο κτλ.  

2. Σχεδιασμός παραγωγών Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την συγγραφή “σεναρίων” για κάθε 
σύστημα, με ανάλυση σε storyboards. 

3. Συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση υλικού. Το τρίτο στάδιο γίνεται η πλήρη συλλογή όλου του 
απαιτούμενου υλικού για την υποστήριξη της παραγωγής (αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες, 
εικονογραφήσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χώρων και αντικειμένων κλπ). 

4. Τεκμηρίωση υλικού Στο τέταρτο στάδιο το συγκεντρωμένο υλικό υποβάλλεται σε επιστημονικό έλεγχο 
και τεκμηρίωση και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές. 

5. Εκτέλεση παραγωγών Στο πέμπτο και τελικό στάδιο γίνεται η τελική οργάνωση της παραγωγής, με 
αναλυτικά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και ολοκλήρωσης παραδοτέων. 
‘Έπειτα η εκτέλεση της παραγωγής και μετέπειτα στο τελικό βήμα, έλεγχος των τελικών προϊόντων 
όπου γίνεται αξιολόγηση των παραδοτέων, ανατροφοδότηση διορθώσεων και τελικό cheklist 
παράδοσης και παραλαβής. 

 

3.2 Δράση Β: Κόμβος πολιτισμού και τοπικοί σταθμοί πληροφόρησης 

Η Δράση αφορά στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάδειξη του 
φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της Σαλαμίνας, καθώς και στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης 
βιωματικής εμπειρίας για τους επισκέπτες. Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν κατάλληλες ψηφιακές 
υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες – στόχους (επισκέπτες, φορείς, κλπ.) να 
δημιουργούν και να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από 
διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  

Αντικείμενο της Δράσης είναι η ανάπτυξη πολλαπλών καναλιών προβολής του πολιτιστικού, φυσικού και 
ιστορικού πλούτου της Σαλαμίνας, και συγκεκριμένα: 

 Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα επιλεγούν από τον 
ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Η συλλογή, ψηφιοποίηση και διαχείριση του προς 
προβολή περιεχομένου θα αναφέρεται σε σημεία πολιτιστικού, φυσικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος της περιοχής. Τα σημεία και η πληροφορία θα οργανωθούν σε κατηγορίες. Για κάθε 
επιλεχθέν σημείο θα παραχθούν κείμενα, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, πληροφορίες 
πρόσβασης, χαρτογράφηση κλπ. για την ανάδειξη του σημείου, σύμφωνα με τη θεματική ενότητα 
στην οποία ανήκει, ενώ θα αναδειχθούν και οι διασυνδέσεις του σημείου με άλλες θεματικές 
ενότητες και άλλα σημεία. Το περιεχόμενο θα διατίθεται σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. 
Πηγές συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης του περιεχομένου θα αποτελέσουν βιβλιοθήκες, φορείς, 
αρχεία, μουσεία, υπηρεσίες αρχαιολογίας, αλλά και η πρωτογενής συλλογή. 

 Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών και συγκεκριμένα: 
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- ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών για όλους,  

- ανάπτυξη ειδικής έκδοσης της διαδικτυακής πλατφόρμας για προβολή του περιεχομένου και 
παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης σε σταθερές και 
φορητές συσκευές (tablets, κινητά, κλπ.),  

- ανάπτυξη mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android). 

 Εγκατάσταση υλικού (hardware) που θα υποστηρίζει τα ανωτέρω. 

 Σχεδιασμός και οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης των μελών κάθε ομάδας – στόχου στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις και προδιαγραφές χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και το ψηφιακό περιεχόμενο των δράσεων θα είναι προσβάσιμα από τους 
τελικούς χρήστες εκτός από την υποδομή του θεματικού πάρκου και: α) μέσω πύλης προβολής 
περιεχομένου και υπηρεσιών (Portal), β) μέσω mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android), γ) 
τοπικά, συνδεόμενοι με τους 2 ασύρματους σταθμούς προβολής περιεχομένου. 

 

3.2.1 Διαδικτυακή Πύλη Προβολής Περιεχομένου και Υπηρεσιών 

Η διαδικτυακή πύλη προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί με λογισμικό τύπου CMS 
(content management system) για τη διαχείριση, διάθεση και προβολή του περιεχομένου στους τελικούς 
χρήστες. Το λογισμικό θα παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες προς τις διάφορες ομάδες χρηστών (διαχειριστές 
εφαρμογών, διαχειριστές περιεχομένου, επιχειρήσεις, επισκέπτες, κλπ.). Τα δεδομένα θα είναι «ανοιχτά» 
(opendata) και θα διατίθενται μέσω του portal, με τη χρήση κατάλληλης διεπαφής (API). Το περιεχόμενο 
και οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε τουλάχιστον 2 γλώσσες, πλην της ελληνικής. 

Το Portal θα έχει δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση 
περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash, powerpoint, 
βάσεις δεδομένων, κ.α.) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation). Το portal θα υποστηρίζει πρόσβαση από Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες και συγκεκριμένα θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του περιεχομένου 
του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού W3C κατ΄ 
ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”.  

Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ειδική έκδοση του portal για πιστοποιημένους χρήστες - διαχειριστές, με σκοπό 
τη δημιουργία, καταχώρηση, επεξεργασία περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και σχετικών νέων και 
ειδήσεων. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Διαδικτυακής Πύλης Προβολής Περιεχομένου και Υπηρεσιών 

 Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε 
ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash, powerpoint, βάσεις 
δεδομένων, κ.α.) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη 
παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation).  

 Απλό και φιλικό σύστημα διαχείρισης που να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα (expandability) 
και διαχειρισιμότητα (manageability), δηλαδή σύστημα διεπαφής (interface) στο οποίο ο χρήστης θα 
μπορεί με απλό τρόπο να προβαίνει σε προσθήκη παντός τύπου κειμένων και αρχείων, σε 
διαμόρφωση υπαρχόντων ενοτήτων, καθώς και σε προσθαφαίρεση διαφόρων αρχείων βίντεο, ήχου, 
εικόνων κ.λπ. Μenu στα κεντρικά σημεία της σελίδας.  

 Δημιουργία Header και Footer.  

 Απεριόριστος αριθμός κύριων κατηγοριών και υποκατηγοριών. 

 Σελίδες με τις υπηρεσίες και τις ενέργειες του προγράμματος αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτό 
φορέων. 

 Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα προσθήκης και άλλων γλωσσών.  

 Φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα. 
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 Αποθήκευση στοιχείων των επισκεπτών της ιστοσελίδας.  

 Αυτόματη αποστολή επιβεβαιωτικών e-mails στους επισκέπτες της σελίδας.  

 Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς. 

 Διαχείριση δικαιωμάτων προσπέλασης: δυνατότητα διαφοροποίησης επιπέδου πρόσβασης του 
κάθε χρήστη στις πληροφορίες της ιστοσελίδας με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (Username-
Password).  

 Δυνατότητα αποστολής e-mail υπενθύμισης κωδικού πρόσβασης στα εγγεγραμμένα μέλη.  

 Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα, με λέξεις 
κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει.  

 Χάρτης ιστοσελίδας (sitemap) 

 Ενότητα F.A.Q. για τους επισκέπτες η οποία θα είναι εύκολη στην χρήση  

 Δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων υπό τη μορφή polls 

 Δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης εφαρμογής forum (διαλόγου)  

 Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων  

 Δυνατότητα παροχής newsletter προς τα μέλη της ιστοσελίδας RssFeeds 

 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επίκαιρο σχεδιασμό (design) σύμφωνα με πρότυπα ιστοσελίδων 
επαγγελματικού χαρακτήρα. 

 Ο σχεδιασμός θα πρέπει να απεικονίζει το ρόλο και τη χρησιμότητα του Προγράμματος μέσω της 
συνεχούς ενημερώσεως των επισκεπτών της. 

 Δημιουργία τριών (3), τουλάχιστον, δοκιμαστικών εικαστικών templates προκειμένου για την 
επιλογή του ενδεδειγμένου με βάση την επιλογή του template, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί 
όλη η σειρά εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και 
των άλλων αντικειμένων του site. 

 Η φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και βαρύνει 
τον Ανάδοχο για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια, μετά την παραλαβή του έργου. 

 Ο αποθηκευτικός χώρος του διακομιστή που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 800MB, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. 

 Το διαθέσιμο εύρος ζώνης για την ιστοσελίδα να είναι τουλάχιστον 5GB/μήνα. 

 Το backup της εφαρμογής να γίνεται σε μαγνητικό μέσο (DLT), επί καθημερινής βάσεως και με τρόπο 
αυτοματοποιημένο. 

 Διαθεσιμότητα στελεχών του αναδόχου, που θα αναλάβουν αφενός την τεχνική υποστήριξη της 
ιστοσελίδας και αφετέρου την επικοινωνία με τους διαχειριστές (μέλη του Προγράμματος) της 
ιστοσελίδας, για δύο (2) χρόνια. 

 Δυνατότητα εγκατάστασης νέων δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα (π.χ. οπτικοακουστικές δυνατότητες, 
σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αληθινό χρόνο κ.ά.). 

 Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς η οποία θα λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού 
χρόνου (real time control panel). 

 To front-end της πλατφόρμας στο οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες εκείνες οι τεχνολογίες 
που θα προσφέρουν μία ξεχωριστή εμπειρία στους χρήστες (π.χ. Javascript) αλλά και αυτές που 
αφορούν την κύρια δομή και αισθητική όπως HTML5 και CSS. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί 
στην προσαρμοστική (responsive) σχεδίαση της πλατφόρμας ώστε να είναι προσβάσιμη από όλες τις 
κινητές συσκευές (Mobiles και Tablets).  



 

Σελίδα 79 

 Το user  interface θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του responsive design έτσι ώστε το portal να 
έχει τις δυνατότητες να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαστάσεις και να εμφανίζεται σωστά σε 
όλες τις αναλύσεις και συσκευές. 

 Θα διαθέτει εύχρηστο-user friendly  περιβάλλον 

Το portal θα υποστηρίζει όλα τα είδη περιεχομένου που επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή και  θα μπορεί με 
απλό τρόπο να προβαίνει σε προσθήκη παντός τύπου κειμένων και αρχείων, σε διαμόρφωση υπαρχόντων 
ενοτήτων, καθώς και σε προσθαφαίρεση διαφόρων αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων. Η επιλογή των 
επεκτάσεων που θα χρησιμοποιηθούν έχουν ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την λειτουργεία του 
κόμβου. Θα υποστηρίζει την έκδοση στατιστικών στοιχείων και   η ανάπτυξη του κόμβου θα γίνει με την 
εφαρμογή των βασικών αρχών του SEO. Έτσι θα εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο βαθμό η εμφάνισή του κατά 
την αναζήτηση συναφών με το περιεχόμενο όρων σε υψηλές θέσεις στις μηχανές αναζήτησης (Google κ. 
α).    

 

3.2.2 Mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android) 

Η βασική πλατφόρμα θα συνεργάζεται με συσκευές που αξιοποιούν τα λειτουργικά συστήματα Android 
και iOS (mobile application), για ενέργειες που εμπλέκουν κυρίως τον επισκέπτη κατά την περιήγησή του 
σε σημεία πολιτιστικού, φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ανά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πιο 
συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει το ακριβές στίγμα του σε σχέση με τα 
σημεία και να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντλήσει τα πλησιέστερα σε αυτόν σημεία ενδιαφέροντος, 
όπως θα έχουν τοποθετηθεί από τον/τους διαχειριστή/διαχειριστές πλατφόρμας. Παράλληλα, η 
ανατροφοδότηση (feedback) του χρήστη σχετικά με τις πληροφορίες που παρατίθενται μέσω της 
εφαρμογής με την παροχή ενός ερωτηματολογίου, θα είναι καθοριστικής σημασίας για την 
επικαιροποίηση των πληροφοριών που θα προβάλλονται, τόσο μέσω της πλατφόρμας-ιστοσελίδας, όσο 
και μέσω της εφαρμογής. Συνοπτικά η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει :  

 Παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Δυνατότητα εγγραφής του χρήστη με χρήση email ή social media accounts (FB, Twitter, LinkedIn, κλπ.).  

 Πληροφορίες για τα δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) κατά μήκος των παραπάνω 
διαδρομών (Public transport connections) και δυνατότητα διασύνδεσης με τις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες/εφαρμογές των φορέων ΜΜΜ.   

 Πληροφορίες υπηρεσιών φιλικών προς τους χρήστες (επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί 
πράκτορες) για εστίαση,  τοπικά προϊόντα, διαμονή και πολιτισμική κληρονομιά  κλπ. 

Όλες οι πληροφορίες της εφαρμογής θα πρέπει να προσφέρονται σε τουλάχιστον δύο γλώσσες, αυτή των 
ελληνικών αλλά και των αγγλικών. Παρόλα αυτά θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυνατότητα 
πολυγλωσσικότητας και για ακόμη περισσότερες γλώσσες εφόσον στο μέλλον υπάρξουν οι αντίστοιχες 
μεταφράσεις.  

Τεχνικές Προδιαγραφές εφαρμογής  mobileapp 

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί είτε σε native μορφή για Android (version 6 ή 
νεότερη) και iOS (version 7 ή νεότερη), είτε σε javascript-framework προκειμένου να μεταφερθεί σε 
android και iOS.  

Η σχεδίαση των γραφικών θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο που θα παραπέμπουν στην σχεδίαση της 
πλατφόρμας-ιστοσελίδας, σαν ένα ενιαίο σύστημα και όχι σαν δύο ξεχωριστές εφαρμογές. Τα layout της 
εφαρμογής θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά τόσο για τις περισσότερες αναλύσεις Tablet όσο και για τις 
περισσότερες αναλύσεις Mobile (iphone 5 ή νεότερο και android συσκευές).  

Η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη βάση δεδομένων για την αποθήκευση πληροφοριών του 
χρήστη αλλά και των προτιμήσεών του.  

Η επικοινωνία της εφαρμογής με την πλατφόρμα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω API, τηρώντας 
όλα τα πρότυπα ασφαλείας στην μετάδοση πληροφοριών με χρήση τεχνολογίας SSL.  
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Συνοπτικά η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει :  

 Περιγραφή των  τουριστικών διαδρομών στις  περιοχές του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  θα διασυνδέουν 
τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την 
επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων και την άυλη ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της 
περιοχής. 

 Δυνατότητα εγγραφής του χρήστη με χρήση email ή social media accounts (FB, Twitter, LinkedIn, 
Google+).  

 Δυνατότητα διαμοιρασμού (sharing) του υλικού του application σε social networks (FB, Twitter, 
LinkedIn, Google+).  

 Πληροφορίες για τα δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) κατά μήκος των παραπάνω 
διαδρομών (Public transport connections) και δυνατότητα διασύνδεσης με τις αντίστοιχες 
ιστοσελίδες/εφαρμογές των φορέων ΜΜΜ.  

 Πληροφορίες υπηρεσιών φιλικών προς τους χρήστες( επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί 
πράκτορες) για εστίαση ,  τοπικά προϊόντα ,διαμονή και πολιτισμική κληρονομιά  κλπ.  

 Προβολή προσφορών από τρίτους για τους επισκέπτες του ιστοτόπου (Bookable offers).  

 Σημεία ενδιαφέροντος (Points of interest). 

 Συνεχόμενη ροή ειδήσεων και εκδηλώσεων (News and events).  

 

3.2.3 Ειδική έκδοση της πλατφόρμας για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε 
υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης σε σταθερές και φορητές συσκευές (tablets, 
κινητά, κλπ.) 

Για την υποστήριξη της παροχής περιεχομένου και υπηρεσιών από τους ειδικούς σταθμούς ενημέρωσης 
θα αναπτυχθεί ειδική έκδοση της πλατφόρμας για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε 
υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης σε σταθερές και φορητές συσκευές (tablets, κινητά, 
κλπ.). Οι 2 ασύρματοι σταθμοί προβολής περιεχομένου θα παρέχουν τις ακόλουθες λειτουργίες:  

 Παροχή σύνδεσης στο Internet μέσω WiFi στα σημεία που θα εγκατασταθεί το σύστημα και 
πλοήγηση με περιορισμούς,  

 Παροχή σύνδεσης στο ψηφιακό περιεχόμενο του συστήματος χωρίς πρόσβαση στο Internet και 
διάθεση περιεχομένου στο κινητό τηλέφωνο από το σύστημα, χωρίς την απαίτηση κατανάλωσης 
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από τους χρήστες,  

 Χρήση smartphone χωρίς πρόσβαση στο Internet για πλοήγηση σε περιεχόμενο του συστήματος,  

 Ενημέρωση περιεχομένου του συστήματος από το portal. 
 

3.2.4 Ψηφιακό περιεχόμενο κόμβου και σταθμών πληροφόρησης 

Στο πλαίσιο της Δράσης Β, θα λάβει χώρα η συλλογή, ψηφιοποίηση και διαχείριση του προς προβολή 
περιεχομένου θα αναφέρεται σε σημεία πολιτιστικού, φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος του Δήμου 
Σαλαμίνας. Τα σημεία και η πληροφορία θα οργανωθούν σε κατηγορίες. Για κάθε επιλεχθέν σημείο, θα 
δημιουργηθούν σχετικά κείμενα, φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, πληροφορίες πρόσβασης, 
χαρτογράφηση κλπ. για την ανάδειξη του σημείου, σύμφωνα με τη θεματική ενότητα στην οποία ανήκει, 
ενώ θα αναδειχθούν και οι διασυνδέσεις του σημείου με άλλες θεματικές ενότητες και άλλα σημεία. Το 
περιεχόμενο θα διατίθεται σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά. Πηγές συγκέντρωσης και τεκμηρίωσης 
του περιεχομένου θα αποτελέσουν βιβλιοθήκες, φορείς, αρχεία, μουσεία, αρχαιολογία, αλλά και η 
πρωτογενής συλλογή, όπως επίσης και το κάτωθι περιεχόμενο από το ψηφιακό πάρκο. 
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1. Γενικές πληροφορίες: 

Παρουσίαση εκθεμάτων τα οποία δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον χώρο του μουσείου, τα οποία 
μπορούν να παρουσιαστούν με χρήση τρισδιάστατης απεικόνισης, κειμένου και ήχου.  

2. Αρχαία Ιστορία της Σαλαμίνας 

 Σπήλαιο του Ευριπίδη 

 Πλάκα της Σαλαμίνας 

 Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

 Αρχαία μνημεία   
3. Νεότερη Ιστορία της Σαλαμίνας 

Τα σημαντικότερα μνημεία γεγονότα και πρόσωπα της νεότερης ιστορίας της Σαλαμίνας όπως: 

 Τάφος του Καραϊσκάκη  

 Οι ανεμόμυλοι 

 Το αρχοντικό της οικογένειας Γαλέου (έργο του Τσίλερ) 

 Εκκλησίες και Μονές 
4. Σύγχρονη Σαλαμίνα 

 Πολιτισμός, Γράμματα, Άγγελος Σικελιανός 

 Η Σαλαμίνα του σήμερα (φύση, αξιοθέατα, παραλίες)   
5. Ντοκιμαντέρ – Σαλαμίνα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

 βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 15 λεπτών με θέμα την ιστορία της Σαλαμίνας από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και παρουσίαση της σύγχρονης Σαλαμίνας. 

Τα σημεία ενδιαφέροντος που θα συμπεριληφθούν θα αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες: 

 Θρησκευτικά  (μοναστήρια, εκκλησίες) σημεία 

 Αρχαιολογικά & Βυζαντινά σημεία 

 Πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος 

 Ιστορικά σημεία 

 Τοπία / αξιοθέατα  

 Σημεία ιδιαίτερου φυσικού πλούτου 

 Εκδηλώσεις – τοπικές γιορτές 

 Δημόσιες υπηρεσίες  

 Συγκοινωνίες. 

Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα αποτυπώνονται οι κάτωθι πληροφορίες: 

 Φωτογραφικό υλικό υψηλής ανάλυσης 

 Χαρτογραφικές πληροφορίες (όπως συντεταγμένες, κλπ.) 

 Κείμενο περιγραφής του σημείου ενδιαφέροντος  

 Τυχόν ιστοσελίδα και σύνδεσμοι κοινωνικών δικτύων του σημείου ενδιαφέροντος 

 Διεύθυνση/ Τηλέφωνο επικοινωνίας/ mail 

 Γεωγραφικές πληροφορίες (ορεινό/ πεδινό/ παραθαλάσσιο/ αστικό κ.ο.κ.) 

 Ενδεικνυόμενη εποχή επισκεψιμότητας (Καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνας, όλο το χρόνο) 

 Πρόσβαση με τα Δημόσια μέσα μεταφοράς 
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 Ώρες λειτουργίας/ πρόσβασης 

 Πληροφορίες σχετικά με τυχόν κόστος πρόσβασης στο σημείο(με κόστος/ χωρίς κόστος- ανοιχτό 
στο κοινό). 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την επικοινωνία και συνεργασία με ομάδες στόχους (δημόσιους φορείς, 
περιβαλλοντικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς, πολιτισμικούς φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, διαμονής 
και εστίασης, κλπ.) για τη συλλογή, ψηφιοποίηση και διαχείριση του προς προβολή περιεχομένου.  

Η συλλογή, ψηφιοποίηση και διαχείριση του περιεχομένου προς προβολή θα γίνει σε τρία στάδια: 

 Α’ στάδιο, όπου θα συγκεντρωθεί, ψηφιοποιηθεί και οργανωθεί σε κατηγορίες το 35% περίπου 
του περιεχομένου. 

 Β’ στάδιο, όπου θα συγκεντρωθεί, ψηφιοποιηθεί και οργανωθεί σε κατηγορίες το 35% περίπου 
του περιεχομένου.  

 Γ’ στάδιο, όπου θα συγκεντρωθεί, ψηφιοποιηθεί και οργανωθεί σε κατηγορίες το 30% περίπου του 
περιεχομένου. 

Το συγκεντρωμένο υλικό θα αποτυπωθεί σε σχετική ενδιάμεση έκθεση πεπραγμένων. 

 

3.3 Εξοπλισμός 

3.3.1 Εικονικός Οικοδεσπότης / Ξεναγός 

Αποτελείται από δύο ξεχωριστές κατασκευές, 

 Ενιαία κυλινδρική κατασκευή  
 

 Stand οθόνης αφής  
 

3.3.2 Διαδραστική Ολογραφική προθήκη 

Η Διαδραστική Ολογραφική προθήκη είναι μια νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την 
κατάλληλη επεξεργασία οπτικού περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα και δίνει την 
ψευδαίσθηση στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει.  Το βίντεο περνά από ειδική  
επεξεργασία με σκοπό να απομονωθεί, από τη  συνολική εικόνα του βίντεο, μόνο το προϊόν που θέλουμε 
να προβάλουμε και στη συνέχεια, με τη βοήθεια κρυμμένης οθόνης και μέσω κάποιων κατόπτρων, η 
εικόνα φτάνει σε μια σχεδόν αόρατη φωτοευαίσθητη επιφάνεια. 

Η κάθε διαδραστική ολογραφική προθήκη, αποτελείται από μία ενιαία κατασκευή. 

 

3.3.3 Εικονικό Βιβλίο 

Ουσιαστικά πρόκειται για διαδραστική βίντεο προβολή σε επιφάνεια, διαμορφωμένη σαν «ανοικτή» 
σελίδα βιβλίου. 

Ο εξοπλισμός που απαιτείται, video projector & camera βρίσκεται εγκατεστημένος κάτω από την 
επιφάνεια του βιβλίου. 

Η εμφάνιση του βιβλίου θα είναι παλαιωμένη και υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των φωτογραφιών ως 
γκραβούρες ή χαρακτική.  

Έτσι, μπορούμε να πετύχουμε μια πιο κλασσική αισθητική, προσδίδοντας ιστορικό χαρακτήρα στην όλη 
παρουσίαση του περιεχομένου.  

Το κάθε εικονικό βιβλίο, αποτελείται από μία ενιαία κατασκευή.  
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3.3.4 Εκθετήριο Ολογράμματος 

Μεγάλης διάστασης Διαδραστικό εκθετήριο ολογράμματος, με ανεξάρτητη οθόνη αφής σε stand. Τα 
εκθετήρια ολογράμματος είναι μια νέα τεχνολογία προβολής, που παράλληλα με την κατάλληλη 
επεξεργασία οπτικού περιεχομένου μεταμορφώνει μια προβολή σε ολόγραμμα και δίνει την ψευδαίσθηση 
στον θεατή πως αυτό που βλέπει μπορεί και να το αγγίξει.  Το βίντεο περνά από ειδική  επεξεργασία με 
σκοπό να απομονωθεί, από τη  συνολική εικόνα του βίντεο, μόνο το προϊόν που θέλουμε να προβάλουμε 
και στη συνέχεια, με τη βοήθεια κρυμμένης οθόνης και μέσω κάποιων κατόπτρων, η εικόνα φτάνει σε μια 
σχεδόν αόρατη φωτοευαίσθητη επιφάνεια. 

Εκθετήριο Ολογράμματος  

Βάση Εκθετηρίου Ολογράμματος  

Stand οθόνης αφής  

 

3.3.5 Βίντεο -  προβολή 

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός συστήματος προβολών αποτελούμενα από: 

 Βίντεο προβολέα ανάλυσης τουλάχιστον 1920 x 1080 με κατάλληλο φακό για τον χώρο 

 Σταθερή οθόνη προβολής πλάτους περίπου 2m και αναλογίας 16:9 

 Η/Υ αναπαραγωγής  Video 

 

3.3.6 Σετ εικονικής πραγματικότητας 

Για την τοπική θέαση του παραγόμενου ψηφιακού περιεχομένου θα διατεθούν ειδικές αυτόνομες μάσκας 
εικονικής πραγματικότητας και on ear ακουστικά. Το περιεχόμενο θα προβάλλεται αυτόματα με εφαρμογή 
της μάσκας στο κεφάλι χρησιμοποιώντας το ειδικό αισθητήριο φωτοκύτταρο. Σε περίπτωση αφαίρεσης θα 
παραμένει σε παύση για 15 δευτερόλεπτα και αν φορεθεί πάλι θα συνεχίζει, εναλλακτικά θα 
επανακινείται, το οποίο επιτυγχάνεται από ειδική εφαρμογή. Η διάδραση θα προκαλείται μέσω επιλογών 
που θα δίνονται στον χρήστη από την ειδική εφαρμογή τις οποίες θα ενεργοποιεί από ειδική επιφάνεια 
αφής εναλλακτικά μέσω κατάλληλου χειριστηρίου ή συμβατών πρακτικών σε περιβάλλοντα εικονικής 
πραγματικότητας. Οι συσκευές στην θέση αναμονής θα έχουν πρόβλεψη για φόρτιση. 

Οι κάσκες θα περιλαμβάνουν ειδική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο 
του έργου. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί πραγματικά πλάνα βίντεο και φωτογραφιών καθώς και ψηφιακά 
μοντέλα, προκειμένου να περιγράψει διάφορες πτυχές του πολισμού και ιστορίας. Η περιήγηση στους 
χώρους ενδιαφέροντος θα γίνεται με πολλαπλά μέσα και τεχνικές διάδρασης και θα δίνουν την 
δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την ροή ξενάγησης και αλληλεπίδρασης.  

Στα πλαίσια του έργου ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει σετ εικονικής πραγματικότητας. Κάθε σετ θα 
αποτελείται από: 

 1 μάσκα (γυαλιά) εικονικής πραγματικότητας η οποία θα είναι συμβατή με την εφαρμογή, μικρού 
βάρους με αισθητήρα Επιτάχυνσης, Γυροσκοπικό και Εγγύτητας, 

 Ενσωματωμένο επεξεργαστή, Μνήμη RAM 4 Gb, δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας (untethered 
device) και ασύρματης δικτύωσης, 

 Συμβατή εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, 

 Θέση/κάθισμα θέασης, με δυνατότητα περιστροφής, θέσης ορθίου-καθιστού. 
 

3.3.7 Διαδραστικές οθόνες 

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια δύο διαδραστικών οθονών. 

Το σύστημα αποτελείται από μια μεγάλη οθόνη οθόνη πολυαφής 43’’, έναν Η/Υ υψηλών προδιαγραφών 
και κατάλληλη βάση στήριξης. 
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3.3.8 Διαδραστικό τραπέζι  

Στο έργο περιλαμβάνεται η προμήθεια ενός διαδραστικού τραπεζιού. 

Το σύστημα αποτελείται από μια μεγάλη οθόνη οθόνη πολυαφής 43’’, έναν Η/Υ υψηλών προδιαγραφών 
και ένα ξύλινο ή μεταλλικό τραπέζι ειδικά σχεδιασμένο για να φιλοξενεί τον εξοπλισμό.  

Το διαδραστικό τραπέζι είναι ένα εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας και θα αποτελέσει  
ψηφιακό πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του μουσείου. Εντυπωσιάζει το κοινό, αποτελεί 
μία αυτοτελή θεματική ενότητα και θεωρείται ένα πανίσχυρο και αποτελεσματικό μέσο προβολής και 
εκπαίδευσης. 

Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό και τα περιφερειακά του καλώδια στο εσωτερικό του 
σώμα. Έτσι, θα μπορούν να τοποθετηθούν καθίσματα γύρω από το τραπέζι και να συμμετέχουν οι 
επισκέπτες σε μια παρουσίαση από άνετη θέση. Η διάταξη αυτή διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση 
από άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

3.3.9 5D VR 

Απαιτείται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) συστημάτων 5D VR.  Κάθε σύστημα θα αποτελείται από:  

 1 ειδική motorized καρέκλα (VR Chair), ελεγχόμενη από λογισμικό και πλήρως συνεργαζόμενη το 
σύστημα VR. 

 1 κάσκα (γυαλιά) εικονικής πραγματικότητας η οποία θα είναι συμβατή με τον προσφερόμενο Η/Υ  
με αισθητήρα Επιτάχυνσης, Γυροσκοπικό και Εγγύτητας. 

 1 Η/Υ υψηλών προδιαγραφών ικανός να αναπαράγει το περιεχόμενο  
o Επεξεργαστής 4-core 3.0 GHz 
o RAM τουλάχιστον 4 GB 
o SSD τουλάχιστον 128 GΒ 
o Κάρτα γραφικών 4 GB RAM VR Ready 

 

 

3.3.10 Projection mapping 

To Projection Mapping είναι μία τεχνική προβολής που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή αντικειμένων, 
συχνά ακανόνιστου σχήματος, σε επιφάνεια προβολής για προβολή βίντεο. Αυτά τα αντικείμενα μπορεί να 
είναι σύνθετα βιομηχανικά τοπία, όπως κτίρια, μικρά εσωτερικά αντικείμενα ή θεατρικές σκηνές. Με τη 
χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, ένα δισδιάστατο ή τρισδιάστατο αντικείμενο χαρτογραφείται χωρικά 
στο εικονικό πρόγραμμα που μιμείται το πραγματικό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να προβληθεί. Το 
λογισμικό μπορεί να συνεργαστεί με έναν προβολέα για να χωρέσει οποιαδήποτε επιθυμητή εικόνα στην 
επιφάνεια αυτού του αντικειμένου. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες που μπορούν να 
προσθέσουν επιπλέον διαστάσεις, οπτικές ψευδαισθήσεις και έννοιες κίνησης σε προηγουμένως στατικά 
αντικείμενα. Το βίντεο συνδυάζεται συνήθως ηχητικά εφέ για να δημιουργήσει μια οπτικοακουστική 
αφήγηση. Τα τελευταία χρόνια η τεχνική αυτή έχει επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς έχει αποδειχθεί ένα εξαιρετικό εργαλείο χάρη στη συνδυασμένη χρήση 
μιας ψηφιακής δραματουργίας. 

Το σύστημα αποτελείται από: 

 2 βιντεοπροβολείς laser εξωτερικού χώρου 

 Media player ή PC κατάλληλο για projection mapping software 

 Κατασκευή φιλοξενίας εξοπλισμού 
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3.3.11  Σταθμοί πληροφόρησης 

Για τη δημιουργία νησίδων πληροφορίας σε σημεία ενδιαφέροντος απαιτείται η προμήθεια και 
εγκατάσταση σταθμών πληροφόρησης στα σημεία αυτά. Σημαντικό στοιχείο της επίτευξης των στόχων του 
έργου είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των χρηστών – επισκεπτών, που θα χρησιμοποιήσουν την 
προσωπική τους συσκευή (smartphone) για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επιλεγμένο περιεχόμενο. 

Για την επιλογή των σημείων θα διαμορφωθούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής σημείων συγκέντρωσης 
μεγάλου αριθμού δυνητικών χρηστών, που ενδεικτικά αναφέρονται: 

Βασικά σημεία που σχετίζονται με την ιστορική, πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά και αποτελούν 
σημεία συγκέντρωσης επισκεπτών όπως: 

 Μουσεία 

 Αρχαιολογικοί χώροι 
Με βάση αυτό ως δεδομένο στα πρώτα βήματα του έργου θα πρέπει να γίνει μια προσεκτική επιλογή των 
σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού αποσκοπώντας τόσο στην προσέγγιση μεγάλου αριθμού χρηστών, 
όσο και στην ανάδειξη σημείων επίσκεψης. 

Οι σταθμοί πληροφόρησης θα δίδουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο σημείο εγκατάστασης που βρίσκεται ο σταθμός. Ο τρόπος σύνδεσης του 
χρήστη με τον σταθμό πληροφόρησης θα είναι ασύρματος και θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης από 
την οποιαδήποτε φορητή προσωπική συσκευή του χρήστη (smartphone, tablet, φορητός Η/Υ). 

Οι εγκατεστημένοι ασύρματοι σταθμοί πληροφόρησης θα αποτελούν το βασικό δίκτυο ενημέρωσης των 
πολιτών / επισκεπτών και θα παρέχουν πληροφορία με σχετίζεται με το γεωγραφικό σημείο τοποθέτησής 
τους.  

Η βασική τους λειτουργία έγκειται στο γεγονός ότι ο χρήστης πλησιάζοντας το σημείο ενδιαφέροντος θα 
έχει δυνατότητα σύνδεσης με το σταθμό. Ο τρόπος σύνδεσης με το σταθμό θα είναι ασύρματος και το 
μέσο σύνδεσης, βασική διεπαφή του χρήστη θα είναι μια προσωπική του συσκευή (smartphone, tablet, 
laptop, κλπ.) στα πρότυπα του B.Y.O.D. (Bring Your Own Device). 

Ο ασύρματος σταθμός πληροφόρησης θα πρέπει να δίδει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 150 χρήστες 
ταυτόχρονα να έχουν ποιοτική πρόσβαση στο περιεχόμενο. 

Η εμβέλεια του ασύρματου σταθμού πληροφόρησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 μέτρα. 

Η εγκατάσταση του ασύρματου σταθμού πληροφόρησης θα είναι σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους 
και θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο μηχανισμό τοποθέτησης σε τοίχο ή στο έδαφος. 

Τα συστατικά του σταθμού να είναι κατάλληλα τοποθετημένα σε κλειστό στεγανό κουτί κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο και να είναι απρόσβλητο από βροχή και ελαφρά χτυπήματα. 

Το μέγεθος του σταθμού πληροφόρησης θα πρέπει να είναι σχετικά μικρό καθότι ο σταθμός δίνει 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασύρματα και δίχως να χρειάζεται ο χρήστης να βλέπει ή να 
χρησιμοποιεί με φυσικό τρόπο το σταθμό. Η επιφάνεια του σταθμού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για 
τοποθέτηση κατάλληλης σηματοδότησης και να διαθέτει είσοδο καλωδίων χωρίς τη χρήση στυπιοθλιπτών. 

3.4 Υπηρεσίες 

3.4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στην τεχνική του προσφορά ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει το Σχέδιο για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
το οποίο θα έχει ως στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε: 

 Να κατανοήσουν τις λειτουργίες των εφαρμογών, των συστημάτων και των συνοδευτικών εργαλείων 
διαχείρισης 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία ανάλογα με τον επιχειρησιακό τους ρόλο 

 Να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην χρήση εγχειριδίων και άλλων βοηθητικών υλικών που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση, συντήρηση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος. 
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Η εκπαίδευση των διαχειριστών και χρηστών θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης ή σε χώρο που θα 
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, με παρουσία εξοπλισμού και μέσων του Αναδόχου. 

Τέλος, θα υπάρχει πρόβλεψη από την πλευρά του Αναδόχου για παράδοση υλικού εκπαίδευσης και 
εγχειριδίων χρήσης όλων των προσφερόμενων εφαρμογών, συστημάτων και χρηστών. Πιο συγκεκριμένα: 

 Θα παραδοθεί αναλυτικός πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι προσφερόμενες 
κατά ενότητα εκπαιδεύσεις, η διάρκεια και το εκπαιδευτικό υλικό. 

 Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν πριν την παραγωγική λειτουργία του συστήματος, σε χρόνο 
και τόπο που θα οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 Ο χαρακτήρας των εκπαιδεύσεων θα είναι σεμιναριακός, σε ομάδες των 5 το πολύ ατόμων, μέχρι 6 
ωρών ημερησίως και σε κάθε εκπαιδευόμενο θα χορηγηθούν σημειώσεις και βοηθήματα σε 
ψηφιακή μορφή. 

 Δυνατότητα εκπαίδευσης χρηστών με χρήση του συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης 
(elearning). 

 

3.4.2 Πιλοτική Λειτουργία 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των δοκιμών ελέγχου, την αποδοχή τους από Αναθέτουσα Αρχή και 
την εκπαίδευση του προσωπικού, ξεκινά η Περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας. 

Η Πιλοτική Λειτουργία αναφέρεται στο πρώτο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του Συστήματος με τη 
συμμετοχή μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών 
διαδικασιών και λειτουργιών του Συστήματος και χρησιμοποιώντας το σύνολο των επιχειρησιακών 
δεδομένων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει το Έργο σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές 
συνθήκες για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. 

Η έναρξη της φάσης της Πιλοτικής Λειτουργίας προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

• τη δημιουργία «Πλάνου Πιλοτικής Λειτουργίας» από τον Ανάδοχο, στο οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά η ημερολογιακή περίοδος Πιλοτικής Λειτουργίας, η υποδομή στην οποία θα εγκατασταθεί 
πιλοτικά ο εξοπλισμός και το λογισμικό, το προσωπικό που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο από την 
έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης, οι ομάδες των χρηστών που θα 
χρησιμοποιήσουν το Σύστημα και θα συνεργαστούν με το προσωπικό του Αναδόχου, πλάνο 
διαχείρισης ανακυπτόντων προβλημάτων υλικού / λογισμικού, τα κριτήρια αποδοχής της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της φάσης. Το «Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας» θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
από το οποίο και θα εγκριθεί πριν από την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού που προβλέπει το 
«Πλάνο Πιλοτικής Λειτουργίας». 

• την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των Χρηστών που θα συμμετέχουν στην παρούσα φάση. 
Για τις ανάγκες της Πιλοτικής Λειτουργίας, το Σύστημα θα εγκατασταθεί σε χώρους που θα 
προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της φάσης της Πιλοτικής 
Λειτουργίας. Βασική παράμετρος που θα ληφθεί υπόψη είναι η ανάγκη της συμμετοχής στην Πιλοτική 
Λειτουργία όλων των διακριτών κατηγοριών χρηστών. 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος, έχει τις παρακάτω 
υποχρεώσεις: 

• να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Υπηρεσία και τις ομάδες Χρηστών που θα συμμετέχουν 
στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος. 

• να διαθέσει προσωπικό για την υποστήριξη της διαδικασίας Πιλοτικής Λειτουργίας και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος υπό συνθήκες πλήρους Παραγωγικής 
Λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, χρήση από κρίσιμο πυρήνα χρηστών, κτλ.), 

• να πραγματοποιήσει τις όποιες ρυθμίσεις / παραμετροποιήσεις / προσαρμογές / τροποποιήσεις 
κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος (fine tuning), 

• να διορθώσει τυχόν λάθη του Συστήματος (bug fixing),  

• να επικαιροποιήσει την τεκμηρίωση του Συστήματος, 

• να παρέχει υπηρεσίες on the job training στους χρήστες. 
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Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας, εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι 
δεν πληρούνται κάποιες από τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα 
στις απαραίτητες βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της 
Πιλοτικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική εκμετάλλευση. 

Βασικά κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας του Συστήματος είναι: 

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν όλα τα λάθη του λογισμικού του Συστήματος, 

• να εντοπιστούν και να απαλειφθούν τα κρίσιμα λειτουργικά λάθη του Συστήματος, τα οποία 
επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία, 

• να εξασφαλισθεί ότι το Σύστημα ικανοποιεί τα κριτήρια διασφάλισης του επιπέδου ποιότητας 
(διαθεσιμότητα, χρόνος απόκρισης, κλπ.) που θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Εγγύηση  του προσφερόμενου λογισμικού και εξοπλισμού μετά 
την οριστική παραλαβή του έργου. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να καλύπτεται κατ’ ελάχιστον από ένα (1) έτος εγγύησης από την 
Οριστική Παραλαβή του Έργου. Η εγγύηση του εξοπλισμού περιλαμβάνει τη δωρεάν αντικατάσταση των 
προβληματικών μερών του προσφερόμενου εξοπλισμού. 

Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να καλύπτεται απαραίτητα από ένα (1) έτος εγγύησης εγγύησης. Η 
εγγύηση του λογισμικού συστήματος περιλαμβάνει τη διάθεση εκδόσεων συντήρησης (updates-patches)  
προς το Φορέα Λειτουργίας. 

Οι υπηρεσίες κάλυψης της εγγύησης εξοπλισμού και λογισμικού πρέπει να εκτελούνται από μηχανικούς 
του Αναδόχου.  

Στο χρονικό διάστημα που το προσφερόμενο σύστημα καλύπτεται από την εγγύηση, ο ανάδοχος  είναι 
υποχρεωμένος, να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης με τους εξής όρους: 

Ύπαρξη βλαβοληπτικού κέντρου της ανάδοχου εταιρίας, προσβάσιμου μέσω τηλεφώνου, fax και email, του 
οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας θα γνωστοποιηθούν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Απόκριση από πιστοποιημένο τεχνικό του βλαβοληπτικού σε λιγότερο από σαράνταοκτώ  (48) ώρες ώρα 
από τη στιγμή της αναγγελίας βλάβης. 

Αποκατάσταση βλαβών στο υλικό με επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού τμήματος του 
εξοπλισμού μέσα στην μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης. Στο χρόνο 
αποκατάστασης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εντοπισμού της βλάβης. 

Αποκατάσταση σφαλμάτων (bug) στο λογισμικό: πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση 
(patch/fix). Επιθυμητά ο χρόνος αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά την μία (1) ημερολογιακή 
εβδομάδα. 
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4 Ανοιχτά πρότυπα – πολυκαναλικότητα - cloud 

4.1 Ανοιχτά Πρότυπα 

Για την υλοποίηση του έργου θα υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards) για το 
παραγόμενο λογισμικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών μορφών (Open Formats) για τα δεδομένα και το 
περιεχόμενο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει: 

 Να είναι διαθέσιμα σε όλους για ανάγνωση και εφαρμογή σε λογισμικό, 

 Να επιτρέπεται η δημιουργία επεκτάσεων στο ανοιχτό πρότυπο με την προϋπόθεση της δημοσίευσης 
της σχετικής τεκμηρίωσης, εφόσον αυτή απαιτείται για λόγους διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
εφαρμογών του προτύπου. 

Επιπλέον θα απαιτηθεί η τήρηση των παρακάτω: 

 Ο πηγαίος κώδικας του Συστήματος να είναι διαθέσιμος και ελεύθερος για οποιαδήποτε μετατροπή. 
Αυτό θα επιτρέψει την συνεχή ρύθμιση και βελτίωση της εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν. Θα επιτρέπεται επίσης τη μεταφορά και εγκατάστασή της σε διαφορετικούς τύπους 
λειτουργικών συστημάτων και hardware, αφού οποιαδήποτε σχετική ρύθμιση χρειαστεί, μπορεί να 
γίνει με ευκολία, 

 Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να είναι απλουστευμένη. Αυτό σημαίνει ότι δεδομένου ότι η 
εφαρμογή έχει πολλές θέσεις εργασίας, δε χρειάζεται να αγοραστούν πολλαπλές άδειες, αφού η 
εγκατάσταση είναι ελεύθερη. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση κόστους, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ποιοτικότερου λογισμικού. 

 

4.2 Ανοιχτά Δεδομένα 

Κατά την υλοποίηση της παραγωγής του περιεχομένου, το συγκεντρωμένο υλικό δεδομένων υποβάλλεται 
σε επιστημονικό έλεγχο και τεκμηρίωση και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές. Επίσης στο υλικό 
προστίθενται τα αντίστοιχα μεταδεδομένα που το καθιστούν έτοιμο για εκμετάλλευση από οποιαδήποτε 
εφαρμογή ή πλατφόρμα. Το υλικό έπειτα αποθηκεύεται σε μόνιμα αποθετήρια, προσβάσιμα από το ευρύ 
κοινό και διατίθεται με τις κατάλληλες άδειες ανοιχτού περιεχομένου (π.χ. Creative Commons, GPL κτλ.). 

Επιπλέον όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που θα προβάλλεται μέσω των καναλιών διάθεσης θα παραχθεί 
εντός και για λογαριασμό του έργου, οπότε τα πνευματικά δικαιώματα θα ανήκουν στην Αναθέτουσα 
Αρχή χωρίς περιορισμό εξαιρουμένης της αναφοράς προέλευσης. 

 

4.3 Διαλειτουργικότητα εφαρμογών 

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διαλειτουργικότητας του έργου, ώστε να καταστεί εφικτή 
η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάθεση των υπηρεσιών πληροφόρησης, ανταλλαγής περιεχομένου και 
ψηφιακών δεδομένων, αλλά και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου στο ευρύ κοινό.  

Εξετάζοντας την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου 
συστήματος για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 
διακινεί με άλλα συστήματα εσωτερικά και εξωτερικά της Αναθέτουσας Αρχής. Στο συγκεκριμένο σύστημα, 
οι πληροφορίες που καταγράφονται στη βάση δεδομένων του συστήματος και στη συνέχεια προβάλλονται 
από αυτό πηγάζουν από το σύνολο του πληθυσμού και στο σημείο αυτό βρίσκεται και η μοναδικότητά του. 
Συνεπώς, ένας βασικός στόχος του έργου, που είναι η διάχυση της πληροφορίας και όχι η αποκλειστική 
χρήση της από ένα μόνο σύστημα και από συγκεκριμένους χρήστες, ικανοποιείται πλήρως. Για τον λόγο 
αυτό, είναι υψίστης σημασίας η ύπαρξη κατάλληλων services στο σύστημα, ώστε να είναι εφικτή η 
πρόσβαση στη βάση δεδομένων από άλλες εφαρμογές. Μέσω των services θα παρέχεται πλήρης 
πρόσβαση σε όλες τις καταχωρημένες πληροφορίες του συστήματος. Η πρόσβαση θα περιλαμβάνει 
δυνατότητα εισαγωγής, τροποποίησης και εξαγωγής πληροφοριών. Η μη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητάς του με άλλα συστήματα και εφαρμογές θα μείωνε την αξία 
της καταχωρημένης πληροφορίας και κατ’ επέκταση του ίδιου του έργου. 
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Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι σχεδόν ποτέ απομονωμένο, αλλά αποτελεί συνήθως τμήμα ενός 
μεγαλύτερου συνόλου συστημάτων που διασυνδέονται. Ειδικά στη σημερινή εποχή της κοινωνίας της 
πληροφορίας, η διασύνδεση ενός πληροφοριακού συστήματος με άλλα δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά 
επιβεβλημένη. 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα και να 
συνεργάζεται με άλλα συστήματα, είτε εσωτερικά στον Φορέα Υλοποίησης είτε εκτός αυτού. Για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες σχεδιαστικές αρχές: 

 Καλά τεκμηριωμένες διεπαφές λογισμικού: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες διεπαφές 
(APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Οι συγκεκριμένες διεπαφές θα πρέπει να συνοδεύονται 
από αναλυτική τεκμηρίωση, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν για διασύνδεση με άλλα συστήματα 
δλδ υποδομές που δύναται να φιλοξενηθεί το ψηφιοποιημένο υλικό. Δεδομένου του μεγάλου όγκου 
πληροφορίας που θα ενσωματώνεται στο σύστημα αλλά και της ανάγκης για μέγιστη προστασία 
των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου του συστήματος, για τη φιλοξενία του 
διαδικτυακού κόμβου μπορεί να αξιοποιηθεί το  δημόσιο Κέντρο Δεδομένων (Government– Cloud ή 
G-Cloud) (http://www.gcloud.ktpae.gr), καθώς βασίζεται σε υπερσύγχρονες υποδομές 
υπολογιστικού νέφους και εικονικοποίησης και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και 
προκαθορισμένης ποιότητας (SLA) και  η οποία προσφέρει εφαρμογές ως υπηρεσία (software as a 
service). 

 Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η διεπαφή χρήστη 
(users interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να επιτρέπει 
στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, διαφορετικά το 
σύστημα κινδυνεύει να μην είναι λειτουργικό. 

 Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως γραφικό (GUI) 
χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά 
λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ.). 

 Πολυμεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείμενο, το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα πρέπει 
να αξιοποιεί –όταν απαιτείται– και άλλες μορφές περιεχομένου, όπως εικόνες, ήχο και βίντεο. 

 Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές λεπτομέρειες του 
πληροφοριακού συστήματος. 

 Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία, ώστε να μη 
μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο στη χρήση κοινής χρωματικής παλέτας όσο και στη χρήση 
κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες λειτουργίες. 

 Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε 
ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του υπολογιστή περιμένοντας τα 
αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με 
κατάλληλα οπτικά μέσα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία, ώστε να μη νομίζει ότι το σύστημα 
δεν αποκρίνεται. 

 Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι απευθύνεται 
σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. 
Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη 
χρήση. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες, ώστε να 
είναι λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση μιας λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο 
χρήστης και πώς μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα. 

4.4 Πολυκαναλικότητα 

Η προτεινόμενη πράξη χρησιμοποιεί πολυκαναλική προσέγγιση για την πρόσβαση των ενδιαφερομένων 
και των εμπλεκόμενων στις υπηρεσίες της. 

Καταρχήν, το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι προσβάσιμες τόσο τοπικά όσο και μέσω 
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Διαδικτύου. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν ειδικές εφαρμογες για κινητά τηλέφωνα και αυτόνομες κάσκες 
εικονικής πραγματικότητας (mobile app- προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, ταχύτητα και 
καλύτερη αίσθηση interface), προσφέροντας έτσι πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο 
μέσω ενός ακόμη καναλιού διάθεσης.   

Συνεπώς το προτεινόμενο έργο στηρίζεται στην πολυκαναλικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών για να 
είναι όσο το δυνατόν αμεσότερη η πρόσβαση σε αυτές από τους Πολίτες. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο πίνακας αντιστοίχισης των web & mobile υπηρεσιών με τα υπάρχοντα 
κανάλια. 

Υπηρεσία Τρόποι Αλληλεπίδρασης Τερματικό Πρόσβασης 

Ντοκιμάντερ εικονικής 
πραγματικόητας (VR) 

Web Browser (video view), 
εφαρμογή κινητών 

συσκευών, τοπική πρόβαση 

PC / Laptop/ SmartPhone  
/κάσκα εικονικής 
πραγματικότητας 

βίντεο - ντοκιμαντέρ υψηλης 
ανάλυσης 

 

Web Browser (video view), 
τοπική πρόβαση 

PC / Laptop/ SmartPhone / 
οθόνες 

Διαδραστική προβολή 
 

Web Browser, εφαρμογή 
κινητών συσκευών, τοπική 

πρόβαση 

PC / Laptop/ SmartPhone / 
tablet /  διαδραστικό τραπέζι 

Βίντεο - ντοκιμαντέρ 
Web Browser (video view), 

τοπική πρόβαση 
PC / Laptop/ SmartPhone / 

οθόνες 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές αφής 
 

Web Browser, εφαρμογή 
κινητών συσκευών, τοπική 

πρόβαση 

PC / Laptop/ SmartPhone / 
tablet /  διαδραστικό τραπέζι 

Περιεχόμενο κόμβου  
πολιτισμού 

Web Browser, εφαρμογή 
κινητών συσκευών 

PC / Laptop/ SmartPhone / 
tablet 

 

4.5 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για 
την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, η οποία θα 
αξιολογηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, καθώς και για την προστασία 
των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των 
πληροφοριών. Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από τον σκοπό της 
επεξεργασίας/εφαρμογής, τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της επεξεργασίας, 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη επεξεργασία. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό 
χαρακτήρα (οργανωτικο‐τεχνικά, διοικητικο‐τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί 
με τα αρμόδια στελέχη του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της 
λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις 
εφαρμογές και τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες 
ασφάλειας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές 
ασφάλειας που προβλέπονται από τον Φορέα Υλοποίησης. 

Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα εξής στοιχεία:  

 Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.  

 Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων που περιέχονται 
στο σύστημα (non-repudiation).  

 Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού της πρόσβασης στο 
σύστημα, σε επίπεδο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες του Φορέα Υλοποίησης (access control and 
authorization).  
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 Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

 Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη 
προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing). 

 Συμμόρφωση των ψηφιακών εφαρμογών με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων του νέου 
ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.  

4.6  Απαιτήσεις Ευχρηστίας συστημάτων 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και η φιλικότητα 
χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του διαδικτύου και των 
διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσα από οποιονδήποτε web browser 
χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες διεπαφής με τον χρήστη (UI components) να 
ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης (theme) της εφαρμογής και να υπάρχει ενιαία και συνεπής 
(consistent) διάταξη των στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής, ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο 
χρήστης. 

Για την αποθήκευση σε πραγματικό χρόνο, τους χειρισμούς ακόμα και σε μη τελική καταχώρηση φόρμας, 
να είναι δυνατή η αξιοποίηση Ajax φορμών, οι οποίες επιτρέπουν την αποστολή των δεδομένων της 
φόρμας προς το σύστημα χωρίς την ανάγκη πλήρους επαναφόρτωσης της σελίδας. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων, οι οποίοι να διαθέτουν ενδεικτικά τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, καθώς και την 
αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

 Κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι διασταύρωσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων. 

 Να υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές σε πεδία φορμών, ώστε να διευκολύνεται ο χρήστης κατά την 
εισαγωγή δεδομένων. 

 Η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια κοινή διεπαφή 
χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευκολία στην 
εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

Οι εφαρμογές προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδομένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή λαθών των 
χειριστών / χρηστών (validation). 

 

4.7 Προσβασιμότητα 

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να 
υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους 
προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις 
οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 
στο μέγιστό επίπεδο συμμόρφωσης «ΑA» (WGAG 2.0 level AA)). 

Επιπλέον  η Πράξη θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες για τη 
διασφάλιση της Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες για 
την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού  για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές 
Συσκευές (έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 1.0) του W3C) και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για 
Συγγραφή Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0. 

Τέλος, το παραγόμενο περιεχόμενο (βίντεο) εικονικής πραγματικότητας θα περιλαμβάνει επιλογή 
ενεργοποίησης υποτίτλων σε ένθεση, προκειμένου να χρησιμοποιείται από άτομα με προβλήματα ακοής. 

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μέσω VR θα δίνεται η δυνατότητα  της εικονικής επίσκεψης στα δύο 
σπήλαια σε άτομα με κινητικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επισκεφτούν τον 
φυσικό χώρο. 
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4.8 Αξιοποίηση cloud υποδομών 

Το σύνολο των εφαρμογών και του ψηφιακού περιεχομένου που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου θα 
φιλοξενείται σε cloud υπηρεσίες. Ειδικότερα, οι εφαρμογές φορητών συσκευών θα είναι διαθέσιμες για 
δωρεάν download  από τα σχετικά App stores και τα βίντεο εικονικής πραγματικότητας σε cloud video 
player (VR compatible) (π.χ. youtube ή αντίστοιχο service). Η ιστοσελίδα και θα φιλοξενηθεί  στην υποδομή 
της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) – G-Cloud ή εναλλακτικά σε χώρο (web hosting) του 
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

Η ΚτΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού της πληροφοριακής υποδομής του 
Δημόσιου Τομέα, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, το έργο του Κυβερνητικού Υπολογιστικού 
Νέφους, Government Cloud ή G-Cloud. 

Το G-Cloud είναι το πλέον σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο του Δημοσίου, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες 
Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) & Εικονικοποίησης (Virtualization). 

Ο νεόδμητος χώρος του Data Center του G-Cloud πληροί τις υψηλότερες και αυστηρότερες διεθνείς 
προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας, σύμφωνα με το πρότυπο Tier III κατά Uptime Institute. Όλη η 
ηλεκτρομηχανολογική υποδομή είναι με διπλές τροφοδοσίες ρεύματος και ψύξης, παρέχοντας 
διαθεσιμότητα της τάξης του 99,982 % (< 1,6 ώρες το χρόνο downtime). 

Το G-cloud προσφέρει υπηρεσία Software as a Service – SaaS. Αφορά στη διάθεση συγκεκριμένων πακέτων 
λογισμικού του G-Cloud ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς Δημόσιους Φορείς, μέσω διαδικτύου, 
όπως: σύστημα διαχείρισης αιτημάτων χρηστών, σύστημα παρακολούθησης αδειών λογισμικού και 
εξοπλισμού, σύστημα παρακολούθησης διαθεσιμότητας & παραγωγικότητας υποδομών και εφαρμογών 
και σύστημα διοικητικής πληροφόρησης (MIS) & επιχειρηματικής ευφυΐας (BI). 

Το "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης 
έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Αναφέρεται σε Φορείς του 
Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι ανάγκες των οποίων δεν περιορίζονται σε απλές τηλεφωνικές συνδέσεις 
αλλά επεκτείνονται περιλαμβάνοντας προηγμένες υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και εικόνας. Μια από τις 
προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες είναι και ή φιλοξενία ιστοσελίδων/δικτυακών Τόπων (web hosting). 

Η επιλογή της βέλτιστης λύσης φιλοξενίας θα προσδιοριστεί κατά τον σχεδιασμό του έργου σε συνεννόηση 
του αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Το όνομα του δικτυακού τόπου (μορφής www.xxxx.xx) θα προσδιοριστεί κατά τον σχεδιασμό του έργου. Tο 
κόστος της κατοχύρωσης θα περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου.  

Η εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση όλου του σχετικού λογισμικού (λειτουργικό 
σύστημα, βάση δεδομένων, web server, αντίγραφα ασφαλείας κτλ.) καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου είναι 
ευθύνη του αναδόχου. 
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5 Αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης 

5.1 Ψηφιακές τεχνολογίες 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας και των πολυμέσων, υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα χώρων σε όλο τον κόσμο που προβάλλουν τον πολιτισμό με ψηφιακό διαδραστικό τρόπο. 
Οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες με σωστό σχεδιασμό μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι χώροι πολιτισμού 
να προσφέρουν το επιστημονικό τους περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο στο κοινό. Ο σχεδιασμός αυτός έχει 
σκοπό ο επισκέπτης να συμμετέχει με όλες του τις αισθήσεις δηλαδή να έχει βιωματική προσέγγιση και να 
παροτρύνεται στην αυτενέργεια, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση ώστε η επίσκεψή του να συνδυάζει 
την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό στους επισκέπτες και 
με φροντίδα ώστε η νέα ψηφιακή τεχνολογία να ικανοποιεί τις ανάγκες τους αποφεύγοντας την αλόγιστη 
και επιπόλαιη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων.  

 

5.2 Αναγκαιότητα της πράξης 

Η Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην τοπική ανάπτυξη και παραγωγή πολιτιστικού αγαθού για την κοινωνία 
και τους επισκέπτες της περιοχής, για τη δημιουργία εξωστρεφών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών επαφών.  

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία περιγράφουν και την αναγκαιότητά 
της.  

 Η δημιουργία πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει νέα ερείσματα και δραστηριότητες 
εμπλουτίζοντας τον βίο τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών, αξιοποιώντας χώρους και 
πολιτισμό από τον ίδιο τόπο.  

 Η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού με σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί μία σπάνια για τα 
ελληνικά δεδομένα καινοτομία η οποία προβάλλει την τοπική ιστορία και ιδιοσυγκρασία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην ενσωμάτωση του πολιτισμού ως βασικό στοιχείο του τουρισμού 
της εμπειρίας στην περιοχή και το προτεινόμενο έργο συνδράμει σημαντικά σε αυτό, αξιοποιώντας 
παράλληλα καινοτόμες τεχνολογίες ΤΠΕ. 

 

5.3 Αναμενόμενα οφέλη 

• Ενίσχυση της δημιουργικότητας 

• Προβολή ενός πολιτιστικού αγαθού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

• Ενθάρρυνση νέων στην μάθηση της ιστορίας ενασχόλησή τους με τον τοπικό Πολιτισμό και την 
ιστορία, 

• Προσέλκυση επισκεπτών (Ελλήνων και ξένων), 

• Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, 

• Ανάδειξη της τοπικής κοινωνικής ιδιοσυγκρασίας. 

 

5.4 Καινοτομία 

Η καινοτομία της πράξης στοιχειοποιείται, μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: 

 Χρήση της ψηφιακής οπτικοακουστικής τεχνολογίας και της εικονικής πραγματικότητας στην 
παρουσίαση παραδοσιακών μορφών δημιουργίας, ενσωματώνοντας κοινωνικά, ιστορικά, 
προσωπικά και βιωματικά χαρακτηριστικά, 

 Η χρήση σκηνοθετημένου (δραματοποιημένου) λόγου και δρωμένων στις ψηφιακές διαδραστικές 
εφαρμογές. 
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5.5 Συμβολή στην  έννοια και την πρακτική για βιώσιμη ανάπτυξη 

Η συμβολή του έργου στη έννοια και την πρακτική για βιώσιμη ανάπτυξη και του περιβάλλοντος 
συνοψίζεται στις ακόλουθες επιδιώξεις:  

• Η δράση υποστηρίζει την τοπική ιδιοσυγκρασία της κοινωνίας τους, δημιουργώντας προϋποθέσεις 
αξιοποίησης της κληρονομιάς του, προσελκύοντας επισκέπτες να την γνωρίσουν βιωματικά και 
κατοχυρώνοντας μία ακόμη (μαζί με άλλες) πολιτιστική και τουριστική δραστηριότητα με απήχηση πέραν 
του τοπικού της χαρακτήρα.  

Η δράση του έργου δεν απαιτεί σημαντική ενεργειακή πηγή, δεν δημιουργεί αστικές παρεμβάσεις, δεν 
επιδρά στο φυσικό περιβάλλον και δεν στοχεύει σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Αντίθετα, 
προκαλεί βιώματα χωρίς εθνικούς, κοινωνικούς ή φυλετικούς διαχωρισμούς, μέσα σε παραδοσιακό αστικό 
περιβάλλον και χρησιμοποιεί πνευματικές και δημιουργικές ενέργειες. 

 

6 Γενικές απαιτήσεις 

6.1 Παράγοντες υλοποίησης Έργου 

Για τη σωστή υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη διάφοροι κρίσιμοι παράγοντες που αφορούν 
όλους τους τομείς και που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

6.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

Κύριο μέλημα της πρότασης του έργου πρέπει να είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και 
χρησιμότητας του έργου, έτσι ώστε τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά στο κοινό. 

Ειδικότερα, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται στον καθορισμό στόχων και μεθόδων και να περιέχει 
αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης έργου για τα πακέτα εργασίας που 
περιλαμβάνει. Η πρόταση θα αναφέρεται στις ενδεχόμενες χρονικές φάσεις, στην υλοποίηση των 
επιμέρους πακέτων εργασιών, στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων, στις ελάχιστες τεχνικές 
απαιτήσεις και προδιαγραφές για την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών με βάση και τις απαιτήσεις 
χρήστη (user requirements), όπως π.χ. τη φιλικότητα στον χρήστη, την προσβασιμότητα (χρήση από 
ΑΜΕΑ), την ταυτοποίηση κ.ά. (user-friendliness, accessibility, authentication). 

6.3 Μεθοδολογία διαχείρισης Έργου 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου η υλοποίησή του θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση όλων 
των ενεργειών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη για την επίτευξη των στόχων του. Επιπρόσθετα, 
πρέπει να διατυπώνονται πρακτικές και μέσα για τη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών. 

Η γενική φιλοσοφία των προτεινομένων συστημάτων ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή 
Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» 
υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση 
προτύπων (Standards), τα οποία διασφαλίζουν: 

 την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών 
διαφορετικών προμηθευτών, 

 τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

 την φορητότητα (portability) των εφαρμογών, 

 την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή 
και τη φιλοσοφία, 

 την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών. 
Για την εκτέλεση του έργου, υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει και αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών και τις Φάσεις 
Υλοποίησης του Έργου.  

Υπογραμμίζεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης διότι 
αυτή αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τον βαθμό κατανόησης ενός έργου και των ιδιαιτεροτήτων του. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει και περιγράψει τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. 
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6.4 Σχέδιο Διοίκησης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το 
σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και τον προσδιορισμό των ρόλων και 
αρμοδιοτήτων της ομάδας εργασίας. Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της 
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 

Στην καταγραφή της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθεί ο ρόλος του Υπεύθυνου του 
έργου από την πλευρά του Αναδόχου και του Αναπληρωτή αυτού, οι οποίοι θα αναλάβουν την απευθείας 
επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που 
άπτονται της παρακολούθησης, παραλαβής και πληρωμής του έργου. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την οργάνωση και το σχήμα διοίκησης της ομάδας έργου. 
 τον προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων εργασίας, 
 το σχήμα επικοινωνίας και τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών. 
 

6.5 Τόπος Υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 
απαιτούμενων υπηρεσιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου στις εγκαταστάσεις που θα του 
υποδείξει ο Κύριος του Έργου ή/και η Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού και του λογισμικού υποχρεούται: 

 να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία 
 να συνεργασθεί με τους υπευθύνους του Φορέα για την ένταξη του νέου συστήματος στην 

υφιστάμενη υποδομή. 
 

 

7 Υλοποίηση της πράξης 

Η Πράξη αποτελείται από ένα κύριο υποέργο το οποίο θα ανατεθεί μέσω ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς 
διαγωνισμού. 

7.1 Φάσεις έργου 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης ανέρχεται σε 12 μήνες και χωρίζεται στις παρακάτω 5 Φάσεις: 

 Φάση 1: Συγγραφή σεναρίων / κειμένων αφήγησης / μουσειολογικός σχεδιασμός 

 Φάση 2: Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου 

 Φάση 3: Ανάπτυξη Εφαρμογών λογισμικού 

 Φάση 4: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 

 Φάση 5: Εκπαίδευση προσωπικού 

 Φάση 6: Πιλοτική λειτουργία 
Ακολουθεί το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ 
ΜΗΝΕΣ 

Φάση 1: Συγγραφή κειμένων - σεναρίων 2 

 Κείμενα - Σενάρια - Μεταφράσεις κειμένων 2 

Φάση 2: Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου 8 

 Ψηφιακό Περιεχόμενο 8 
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Φάση 3: Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού & ιστοσελίδας 6 

 Ιστοσελίδα πολιτισμού 6 

 Εφαρμογές Λογισμικού 6 

Φάση 4: Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού 6 

 Παράδοση εξοπλισμού 4 

 Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Συστημάτων 2 

Φάση 5: Εκπαίδευση του Προσωπικού 1 

 Εκπαιδευτικό Υλικό εκπαιδευομένων 1 

Φάση 6: Πιλοτική Λειτουργία 1 

 Αναφορά Πιλοτικής Λειτουργίας 1 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου). Αν λήξει η συνολική διάρκεια 
της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/201633 και το άρθρο 
5.2.2 της παρούσας. 
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8 Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

8.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: …………….. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού 
των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι 
τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ……………. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 



 

 

 

 

8.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ……………… 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  
και μέχρι του ποσού των ευρώ......................... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης 
με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό 
……………. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

 

 

9 Υπόδειγμα βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 
Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης Πτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος

144
 και Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από – 
έως) 

ΑΜ
145

 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 

 

                                                 
144

  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 
145

 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν 
ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 



 

 

 

10   Πίνακες Συμμόρφωσης 
10.1 Εξοπλισμός 
10.1.1 Εικονικός Οικοδεσπότης / Ξεναγός 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

Η 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1   

2 Ενιαία κυλινδρική 

κατασκευή με διαστάσεις  

≥ Διάμετρο 130 εκατοστά 

και ύψος 245 εκατοστά 

(υπάρχει δυνατότητα να 

γίνει πιο ψηλό ή πιο 

χαμηλό εφόσον 

απαιτηθεί) 

  

3 Stand οθόνης αφής με 

διαστάσεις  

 

≥ Μήκος 62,7 εκ. x 

Πλάτος 41,7 εκ. x Ύψος 

107 εκ. 

  

4 Χαρακτηριστικά Οθόνης 

Ολογράμματος: 

   

Διάσταση ≥ 1066x1895 χιλιοστά 

Ανάλυση  ≥ 2160x3840 

Χρώματα  ≥ 1.670.000 

Συχνότητα  ≥ 67Hz 

Διεπαφή LVDS 

5 Χαρακτηριστικά Οθόνης 

Αφής: 

   

Διάσταση ≥ 22’’ 

Ανάλυση  ≥ 1920x1080 

Ταυτόχρονα Σημεία Αφής ≥ 4 

6 Ήχος:  

Ηχείο  ≥ 10 Watt RMS   

Ενισχυτής  ≥ 2x60 Watt 

7 PC:    

Επεξεργαστής  ≥ 4-core 3.2 GHz 

RAM  ≥ 8 GB 

Μέσο Αποθήκευσης  ≥ SSD 500 GB 

Κάρτα Γραφικών  ≥ 4 GB RAM 

Λειτουργικό σύστημα MS Windows 10 64-bit 

 



 

 

 

10.1.2 Διαδραστική Ολογραφική προθήκη 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1   

2 
Αποτελείται από μία ενιαία κατασκευή 
με διαστάσεις 

≥ Μήκος 120 εκ. 
x πλάτος 80 εκ. 
x Ύψος 140 εκ. 

  

3 
Περιλαμβάνει ενιαίο stand με οθόνη 
αφής, pc και ολογραφική προθήκη. 

ΝΑΙ 
  

4 Βάση Αισθητήρα 
Ύψος 110 εκ., 
διάμετρος 25 

εκ. 

  

5 

PC: 
 

  

Επεξεργαστής  ≥ 4-core 3.0 GHz 

RAM  ≥ 8 GB 

Μέσο Αποθήκευσης  ≥ SSD 500 GB 

Λειτουργικό σύστημα 
MS Windows 10 

64-bit 

6 

Αισθητήρας Κίνησης: 
 

  

Εύρος Ανίχνευσης  ≤ 80 εκατοστά 

Γωνία Θέασης 140x120° 

Συνδεσιμότητα USB 

Τροφοδοσία 5V DC 

7 Διαστάσεις Ολογράμματος  
≥ 104x600 
εκατοστά 

  

8 Ανάλυση Οθόνης Ολογράμματος  ≥ 2160x3840   

 

 

10.1.3 Εικονικό Βιβλίο 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1   

2 
Διαδραστική βίντεο προβολή σε 
επιφάνεια, διαμορφωμένη σαν 
«ανοικτή» σελίδα βιβλίου. 

NAI 
  

3 

Ο εξοπλισμός που απαιτείται, video 
projector & camera βρίσκεται 
εγκατεστημένος κάτω από την 

επιφάνεια του βιβλίου και εντός της 
κατασκευής 

ΝΑΙ 

  

4 

Η εμφάνιση του βιβλίου θα είναι 
παλαιωμένη και υπάρχει δυνατότητα 

εμφάνισης των φωτογραφιών ως 
γκραβούρες ή χαρακτική. 

ΝΑΙ 

  

5 
Αποτελείται από μία ενιαία κατασκευή 

με διαστάσεις 

≥ Μήκος 90 εκ. 
x Πλάτος 50 εκ. 
x Ύψος 100 εκ. 

  

6 Φωτεινότητα Βιντεοπροβολέα  ≥ 500 lumens   

7 Τύπος Βιντεοπροβολέα Laser   

8 Διάρκεια Ζωής Λάμπας  ≥ 40000 ώρες   

9 Τύπος Προβολής ALPD   

10 Λειτουργικό σύστημα 
MS Windows 10 

64-bit 
  

 



 

 

 

10.1.4 Εκθετήριο Ολογράμματος 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 1   

2 Αποτελείται από μία κατασκευή με διαστάσεις 

≥ Μήκος 130 
εκ. x πλάτος 85 
εκ. x Ύψος 145 

εκ. 

  

3 Διαστάσεις Ολογράμματος  
≥ 120x70 
εκατοστά 

  

4 Ανάλυση Οθόνης Ολογράμματος  ≥ 2160x3840   

5 Βάση Στήριξης Οθόνης Αφής  

≥ Μήκος 62,7 
εκ. x Πλάτος 

41,7 εκ. x Ύψος 
107 εκ. 

  

6 Μέγεθος Οθόνης Αφής  ≥ 22’’   

7 Ανάλυση Οθόνης Αφής  ≥ 1920x1080   

8 Ταυτόχρονα Σημεία Αφής ≥ 4   

9 

PC: 
 

  

Επεξεργαστής  
≥ 4-core 3.0 

GHz 

RAM  ≥ 4 GB 

Μέσο Αποθήκευσης  ≥ SSD 500 GB 

Κάρτα Γραφικών  ≥ 4 GB RAM 

Λειτουργικό σύστημα 
MS Windows 

10 64-bit 

 

10.1.5 Βίντεο -  προβολή 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1   

2 Βίντεο προβολέας ανάλυσης  
≥ 1920x1080 

(FHD) 
  

 Φωτεινότητα  
≥ 3.000 ANSI 

lumen 
  

3 Βάση στήριξης σε οροφή ΝΑΙ   

4 
Να περιλαμβάνεται οθόνη προβολής 
διαστάσεων κατάλληλων για το χώρο 

ΝΑΙ   

5 

PC:  

  

Επεξεργαστής  
≥ 4-core 3.0 

GHz 

RAM  ≥ 4 GB 

Μέσο Αποθήκευσης  
≥ SSD 500 

GB 

Κάρτα Γραφικών  ≥ 2 GB RAM 

Λειτουργικό σύστημα 
MS 

Windows 10 
64-bit 

 

 



 

 

10.1.6 Σετ εικονικής πραγματικότητας 

Α/

Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗ

ΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜ

ΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5   

2 Αυτόνομη (untethered) NAI   

3 Βάρος, να αναφερθεί ΝΑΙ   

4 Γυροσκόπιο ΝΑΙ   

5 Αισθητήρας Επιτάχυνσης ΝΑΙ   

6 Αισθητήρας Εγγύτητας ΝΑΙ   

7 Χειριστήριο ΝΑΙ   

8 Ανάλυση οθόνης Να αναφερθεί   

9 Ακουστικά κεφαλής ΝΑΙ   

10 Να διαθέτει ακουστικά (ενσωματωμένα ή 

εξωτερικά) 

ΝΑΙ   

11 Βαθμοί Ελευθερίας (DoF) τουλάχιστον 3   

12 Βάση Φόρτισης ΝΑΙ   

13 Αντικλεπτικός Μηχανισμός ΝΑΙ   

14 Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης WIFI NAI   

15 Μοντέλο (να αναφερθεί) ΝΑΙ   

16 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ   

17 Μνήμη RAM τουλάχιστονς 4 Gb ΝΑΙ   

18 Να συνοδεύεται από Θέση/κάθισμα θέασης, 

με δυνατότητα περιστροφής, 

NAI   

 

 

 

10.1.7 Διαδραστικές οθόνες 

 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οθόνη Αφής (Touch Screen) 

1.1 Ποσότητα 2 
  

1.3 Μέγεθος Οθόνης: ≥ 43" 
  

1.4 Πραγματική ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD) 
  

1.5 Φωτεινότητα: ≥ 350cd/m
2
 

  

1.7 
Τύπος Συτήματος Αφής 

(Touch): 
IR 

  

1.8 Χρόνος απόκρισης: 6ms – 15ms 
  

1.9 Ακρίβεια: (mm) ≥0.5mm 
  

1.10 Interface: USB 2.0 
  

1.11 Touch Points (Multitouch): ≥ 6 touch points   

1.12 Touch times: ≥ 80.000.000 touches   

1.13 Scan Speed (fps) : ≥100 fps   

1.14 
Πάχος Προστατευτικού 

Τζαμιου (Protection Glass 
Thickness): 

5mm 
  

1.15 

Φωτοπερατότητα 
Προστατευτικού Τζαμιού 

(Protection Glass 
Transmission): 

90% 
  

1.16 
Υποστήριξη Λειτουργικού 

Συστήματος: 
MS Windows 7/8/10 32/64-

bit, Linux, MACOS   

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διαδραστικής Εφαρμογής 



 

 

2.1 Ποσότητα 2 
  

2.3 Επεξεργαστής 4-core 
  

2.4 Μέγεθος Μνήμης ≥ 4GΒ 
  

2.5 Σκληρός Δίσκος ≥ 500GB 
  

2.9 
Κάρτα Δικτύου Fast Ethernet 

10/100/1000 
NAI 

  

2.10 Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 10 64-bit 
  

 

10.1.8 Διαδραστικό τραπέζι  

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οθόνη Αφής (Touch Screen) 

1.1 Ποσότητα 1 
  

1.3 Μέγεθος Οθόνης: ≥ 43" 
  

1.4 Πραγματική ανάλυση: 1920 x 1080 (Full HD) 
  

1.5 Φωτεινότητα: ≥ 350cd/m
2
 

  

1.7 
Τύπος Συτήματος Αφής 

(Touch): 
IR 

  

1.8 Χρόνος απόκρισης: 6ms – 15ms 
  

1.9 Ακρίβεια: (mm) ≥0.5mm 
  

1.10 Interface: USB 2.0 
  

1.11 Touch Points (Multitouch): ≥ 6 touch points   

1.12 Touch times: ≥ 80.000.000 touches   

1.13 Scan Speed (fps) : ≥100 fps   

1.14 
Πάχος Προστατευτικού 

Τζαμιου (Protection Glass 
Thickness): 

5mm 
  

1.15 

Φωτοπερατότητα 
Προστατευτικού Τζαμιού 

(Protection Glass 
Transmission): 

90% 
  

1.16 
Υποστήριξη Λειτουργικού 

Συστήματος: 
MS Windows 7/8/10 32/64-

bit, Linux, MACOS   

2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διαδραστικής Εφαρμογής 

2.1 Ποσότητα 1 
  

2.3 Επεξεργαστής 4-core 
  

2.4 Μέγεθος Μνήμης ≥ 4GΒ 
  

2.5 Σκληρός Δίσκος ≥ 500GB 
  

2.9 
Κάρτα Δικτύου Fast Ethernet 

10/100/1000 
NAI 

  

2.10 Λειτουργικό σύστημα: MS Windows 10 64-bit 
  

3 Βάση Διαδραστικού Τραπεζιού 

3.1 Τύπος βάσης: Επιδαπέδια 
  

3.2 
Κατασκευασμένη από 

ανθεκτικό υλικό 
ΝΑΙ 

  

3.3 

Να διαθέτει στο επάνω 
επίπεδο μέρος της κατάλληλη 

«πατούρα» ώστε να είναι 
δυνατή η τοποθέτηση της 

οθόνης, σε επίπεδη διάταξη, 
χωρίς να απαιτείται 

ΝΑΙ 
  



 

 

οποιαδήποτε τροποποίηση 
στη βάση 

3.4 
Να διαθέτει, εσωτερικά, 

ειδικό κανάλι για το πέρασμα 
των καλωδιώσεων 

ΝΑΙ 
  

3.5 
Να διαθέτει εσωτερικά ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο για για 

την τοποθέτηση Η/Υ. 
ΝΑΙ 

  

3.9 
Να συμπεριληφθεί στην 

προσφορά σχέδιο της βάσης 
ΝΑΙ 

  

 

 

10.1.9   5D VR 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4   

2 
Το σύστημα αποτελείται από μία ενιαία 
μεταλλική κατασκευή η οποία θα 
περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό 

ΝΑΙ 
  

3 

Χαρακτηριστικά VR Headset 

Ανανέωση ≥ 60 Hz   

Χειριστήριο ΝΑΙ   

Ανάλυση οθόνης 
≥ 1080*1200 (ανά 

φακό) 
  

Ακουστικά κεφαλής ΝΑΙ   

Παράδοση ON EAR ακουστικών ΝΑΙ   

Βαθμοί Ελευθερίας (DoF) ≥ 3   

Βάση Φόρτισης ΝΑΙ   

Αντικλεπτικός Μηχανισμός ΝΑΙ   

Δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης WIFI NAI   

4 

 

Ηλεκτρομαγνητικά Φρένα ΝΑΙ   

Προστασία Ρεύματος ΝΑΙ   

Κλίση ≥ ± 10°   

 
Ταχύτητα ≥ 20°/sec   

Μέγιστο Βάρος Χρήστη ≥ 100 κιλά   

5 

PC   

Επεξεργαστής  
≥ 4-core 3.0  

GHz 

  

RAM  ≥ 4 GB   

Μέσο Αποθήκευσης  ≥ SSD 128 GB   

Κάρτα Γραφικών  ≥ 4 GB RAM   

Λειτουργικό σύστημα 
MS Windows 10 

64-bit 
  

 

 

10.1.10 Projection mapping 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2   

Βιντεοπροβολέας 

2 Βίντεο προβολέας ανάλυσης  ≥ 1920x1200   



 

 

(WUXGA) 

3 Φωτεινότητα  ≥ 5.000 ANSI lumen   

4 Τεχνολογία Προβολής DLP   

5 Διάρκεια Ζωής Λάμπας ≥ 20000 ώρες   

6 Throw Ratio 1.2-1.9   

7 Ενσωματωμένος Ανιχνευτής Αντικειμένων ΝΑΙ   

8 Δυνατότητα Σύνδεσης στο Διαδίκτυο ΝΑΙ   

9 Ρύθμιση Μέσω App ΝΑΙ   

Βάση στήριξης 

10 

Κατασκευή βάσης στήριξης και φιλοξενίας 
εξοπλισμού 
κατάλληλη για την εγκατάσταση στον ζητούμενο 
χώρο 

ΝΑΙ   

Media Player 

11 Mapping Player Ενσωματωμένος ΝΑΙ   

13 Μέσο Αποθήκευσης  ≥ SSD 200 GB   

 

10.1.11  Σταθμοί πληροφόρησης 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

1.1 Ποσότητα 5   

1.2 Κουτί Ειδικού Σταθμού Πληροφόρησης 

1.2.1 Κουτί κατάλληλο για εξωτερικό χώρο ΝΑΙ   

1.2.2 Πιστοποίηση κουτιού IP65   

1.2.3 Πιστοποίηση κουτιού CE ΝΑΙ   

1.2.4 Μέγιστες διαστάσεις κουτιού (mm) 380 x 300 x 

125 

  

1.3 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ειδικού Σταθμού Πληροφόρησης 

1.3.1 Ποσότητα 5   

1.3.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ΝΑΙ   

1.3.3 Επεξεργαστής ΝΑΙ   

1.3.4 Τύπου IntelCore i7 NAI   

1.3.5 Συχνότητα επεξεργαστή  (GHz) ≥ 2.0 

GHz 

  

1.3.6 Cache επεξεργαστή (MB) ≥ 12   

1.3.7 Cores επεξεργαστή ≥ 8   

1.3.8 Μνήμη RAM ΝΑΙ   

1.3.9 Μνήμη RAM προσφερόμενη (GΒ) ≥ 8   

1.3.10 Υποστηριζόμενη μνήμη στο motherboard 

(GB) 

≥ 32   

1.3.11 Τεχνολογία Μνήμης DDR4 NAI   

1.3.12 Αποθηκευτικός χώρος ΝΑΙ   

1.3.13 Τεμάχια ≥ 1   

1.3.14 M.2 PCIeNVMe SSD NAI   

1.3.15 Χωρητικότητα (GB) ≥ 512   

1.3.16 Κάρτα Γραφικών ΝΑΙ   

1.3.17 Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ΝΑΙ   

1.3.18 HDMI port ΝΑΙ   

1.3.19 DisplayPort ΝΑΙ   

1.3.20 Συνδεσιμότητα περιφερειακών ΝΑΙ   

1.3.21 Κάρτα Δικτύου Gigabit ΝΑΙ   



 

 

1.3.22 Θύρες USB 3.1 ≥ 4   

1.3.23 Bluetooth ΝΑΙ   

1.3.24 DualBandWireless 802.11ac NAI   

1.3.25 Audio Line out for headphones or speakers, 

Universal Audio Jack 

NAI   

1.3.26 Λειτουργικό Σύστημα ΝΑΙ   

1.3.27 Υποστήριξη Reverse SSH ΝΑΙ   

1.3.28 Υποστήριξη λειτουργίας Λήψης Οδηγιών ΝΑΙ   

1.3.29 Υποστήριξη λειτουργίας Ανανέωσης 

Περιεχομένου 

ΝΑΙ   

1.3.30 Εγγύηση ΝΑΙ   

1.3.31 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη   

1.4 Δρομολογητής (router) Ειδικού Σταθμού Πληροφόρησης 

1.4.1 Ποσότητα 2   

1.4.2 Δρομολογητής (router) ΝΑΙ   

1.4.3 CPU ClockSpeed ≥ 650 MHz   

1.4.4 RAM ≥ 64MB   

1.4.5 Flash Storagesize ≥ 16MB   

1.4.6 10/100 Ethernetports ≥ 5   

1.4.7 PoEoutports ≥ 1   

1.4.8 Wirelessband 5 GHzradio NAI   

1.4.9 Wirelessband 2.4 GHzradio NAI   

1.4.10 Wireless 802.11a/n/ac NAI   

1.4.11 Wireless 802.11b/g/n NAI   

1.4.12 USB ports for 3G/4G modem ≥ 1   

1.4.13 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη   

1.5 Access Point Ειδικού Σταθμού Πληροφόρησης 

1.5.1 Ποσότητα 6   

1.5.2 Access Point ΝΑΙ   

1.5.3 Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 

κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.5.4 Υποστήριξη Plug & Play Mesh ΝΑΙ   

1.5.5 Nα περιλαμβάνονται κιτ τοποθέτησης σε 

οροφή ή και τοίχο 

ΝΑΙ   

1.5.6 Να προτείνεται από τον κατασκευαστή για 

τουλάχιστον 150 ταυτόχρονες συνδέσεις 

ΝΑΙ   

1.5.7 Ενσωματωμένη λειτουργία για την 

παρακολούθηση και ανάλυση των 

ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό την βέλτιστη 

τοποθέτηση του ΑΡ, τη διαμόρφωση και 

την αντιμετώπιση προβλημάτων. 

ΝΑΙ   

1.5.8 BSSID ≥ 8 per radio   

1.5.9 802.3af PoE ΝΑΙ   

1.5.10 Internal Dual-Band Antennas 8 dBi ≥ 3   

1.5.11 2.4 GHz Speed ≥ 450 Mbps   

1.5.12 2.4 GHz MIMO ≥ 3 x 3   

1.5.13 5 GHz Speed ≥ 1300 Mbps   

1.5.14 5 GHz MIMO ≥3 x 3   

1.5.15 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac ΝΑΙ   

1.5.16 WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 

(WPA/WPA2, TKIP/AES) 

ΝΑΙ   

1.5.17 Κουμπί reset ΝΑΙ   



 

 

1.5.18 10/100/1000 Ethernet Ports ≥ 2   

1.5.19 802.1Q ΝΑΙ   

1.5.20 Guest Traffic Isolation ΝΑΙ   

1.5.21 CE ΝΑΙ   

1.5.22 Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 2 έτη   

 

10.2 Εφαρμογές 
10.2.1 Εφαρμογή προβολής και αυτοματισμού εικονικής πραγματικότητας 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 1   

2 Σύντομη περιγραφή Εφαρμογής ΝΑΙ   

3 Συμβατή με τις προσφερόμενες μάσκες εικ. 

πραγματικότητας 

ΝΑΙ   

4 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την 

πολυγλωσσικότητα και να παρέχει εξ ορισμού τα 

Ελληνικά και τρεις ξένες γλώσσες 

ΝΑΙ   

5 Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την Ευχρηστία 

(Usability): Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον για το 

χρήστη. 

ΝΑΙ   

6 Δυνατότητες πλοήγησης (navigation) μεταξύ 

λειτουργιών με εύκολο τρόπο. 

ΝΑΙ   

7 Να περιλαμβάνει λειτουργία αυτοματοποιημένης 

περιήγησης 

ΝΑΙ   

9 Το σύστημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να 

υποστηρίζει απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς την ανάγκη 

υποστήριξης του χρήστη από προσωπικό του μουσείου 

ΝΑΙ   

10 Τεκμηρίωση εγκατάστασης & χρήσης ΝΑΙ   

12 Υποστήριξη χειρισμού με εξωτερικό χειριστήριο ΝΑΙ   

13 Υποστήριξη χειρισμού χωρίς εξωτερικό χειριστήριο ΝΑΙ   

14 Υποστήριξη υποτίτλων για άτομα με προβλήματα ακοής ΝΑΙ   

 

10.2.2 Εφαρμογή διαδραστικής οθόνης 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται την επιφάνεια 
αφής για την επικοινωνία με τον χρήστη, ενώ 
παρουσιάζει στοιχεία στην οθόνη προβολής.  

ΝΑΙ   

2 
Για την παρουσίαση των στοιχείων ακολουθεί 
προκαθορισμένους κανόνες (templates) 
προσαρμόζοντάς τα μέσα σε αυτούς  

ΝΑΙ   

3 
Ο επισκέπτης κατά την περιήγησή του στην 
διαδραστική εφαρμογή θα γίνεται δέκτης 
πληροφορίων (κείμενα / εικόνες).  

ΝΑΙ   

4 
Οι πληροφορίες θα μπορούν να συνδυαστούν 
με κατάλληλο βίντεο ή animation  

ΝΑΙ   

5 

Το πολυμεσικό υλικό που θα υπάρχει στην 
εφαρμογή δύναται να αποτελείται από αρχεία 
κειμένου (TXT, UTF-8), εικόνες (JPG, SVG, GIF), 
PDF,  έγγραφα MS Word (DOC, DOCX), αρχεία 
video (MOV, MPEG) και αρχεία ήχου (MP3). 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

6 
Ύπαρξη βοήθειας σε διάφορα σημεία, ώστε οι 
αρχάριοι χρήστες να μπορούν να επιτελέσουν 
τις λειτουργίες χωρίς λάθος.  

ΝΑΙ   

7 
Οι ενέργειες πρέπει να επιτελούνται με 
παρόμοιο τρόπο σε όλες τις ενότητες της 
εφαρμογής.  

ΝΑΙ   

8 
Η διεπαφή χρήστη πρέπει να είναι συμβατή με 
σύγχρονα πρότυπα με τα οποία είναι ήδη 
εξοικειωμένοι οι χρήστες.  

ΝΑΙ   

9 
Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες συντόμευσης 
για έμπειρους χρήστες.  

ΝΑΙ   

10 
Δυνατότητα ακύρωσης ενεργειών και 
προφύλαξη των χρηστών από λάθος ενέργειες.  

ΝΑΙ   

11 Τύπος: εκτελέσιμο αρχείο ΝΑΙ   

12 Ανάλυση: 1920 x 1080 ΝΑΙ   

13 Μεταφρασμένο σε τρείς ξένες γλώσσες ΝΑΙ   

 

10.2.3 Διαδικτυακή Πύλη Προβολής Περιεχομένου και Υπηρεσιών 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 PORTAL 

1.1 Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος 

πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες 

μορφές, με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, 

ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του 

υλικού 

ΝΑΙ   

1.2 Απλό και φιλικό σύστημα διαχείρισης που να 

χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα (expandability) 

και διαχειρισιμότητα (manageability), δηλαδή σύστημα 

διεπαφής (interface) στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί με 

απλό τρόπο να προβαίνει σε προσθήκη παντός τύπου 

κειμένων και αρχείων, σε διαμόρφωση υπαρχόντων 

ενοτήτων, καθώς και σε προσθαφαίρεση διαφόρων 

αρχείων βίντεο, ήχου, εικόνων κ.λπ. Μenu στα 

κεντρικά σημεία της σελίδας 

ΝΑΙ   

1.3 Δημιουργία Header και Footer ΝΑΙ   

1.4 Απεριόριστος αριθμός κύριων κατηγοριών και 

υποκατηγοριών 

ΝΑΙ   

1.5 Σελίδες με τις υπηρεσίες και τις ενέργειες του 

προγράμματος αλλά και των συσχετιζόμενων με αυτό 

φορέων 

ΝΑΙ   

1.6 Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα 

προσθήκης και άλλων γλωσσών. 

ΝΑΙ   

1.7 Φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα ΝΑΙ   

1.8 Αποθήκευση στοιχείων των επισκεπτών της 

ιστοσελίδας 

ΝΑΙ   

1.9 Αυτόματη αποστολή επιβεβαιωτικών e-mails στους 

επισκέπτες της σελίδας 

ΝΑΙ   

1.10 Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς ΝΑΙ   

1.11 Διαχείριση δικαιωμάτων προσπέλασης: δυνατότητα 

διαφοροποίησης επιπέδου πρόσβασης του κάθε χρήστη 

στις πληροφορίες της ιστοσελίδας με τη χρήση 

κωδικών πρόσβασης (Username- 

Password) 

ΝΑΙ   

1.12 Δυνατότητα αποστολής e-mail υπενθύμισης κωδικού 

πρόσβασης στα εγγεγραμμένα μέλη 

ΝΑΙ   



 

 

1.13 Εύχρηστη εσωτερική μηχανή αναζήτησης ώστε ο 

επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα, με λέξεις 

κλειδιά, ό,τι τον ενδιαφέρει 

ΝΑΙ   

1.14 Χάρτη ιστοσελίδας (sitemap) ΝΑΙ   

1.15 Ενότητα F.A.Q. για τους επισκέπτες η οποία θα είναι 

εύκολη στην χρήση 

ΝΑΙ   

1.16 Δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων υπό τη 

μορφή polls 

ΝΑΙ   

1.17 Δυνατότητα δημιουργίας και εγκατάστασης εφαρμογής 

forum (διαλόγου) 

ΝΑΙ   

1.18 Ειδική κατηγορία «Νέα» (News): Δυνατότητα 

εγγραφής και διαχείρισης νέων συμβάντων 

ΝΑΙ   

1.19 Δυνατότητα παροχής newsletter προς τα μέλη της 

ιστοσελίδας RssFeeds 

ΝΑΙ   

1.20 Η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επίκαιρο 

σχεδιασμό (design) σύμφωνα με πρότυπα ιστοσελίδων 

επαγγελματικού χαρακτήρα. 

ΝΑΙ   

1.21 Ο σχεδιασμός θα πρέπει να απεικονίζει το ρόλο και τη 

χρησιμότητα του Προγράμματος μέσω της συνεχούς 

ενημερώσεως των επισκεπτών της. 

ΝΑΙ   

1.22 Δημιουργία τριών, τουλάχιστον, δοκιμαστικών 

εικαστικών templates προκειμένου για την επιλογή του 

ενδεδειγμένου με βάση την επιλογή του template, θα 

τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά 

εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους 

θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων αντικειμένων 

του site. 

ΝΑΙ   

1.23 H φιλοξενία (hosting) της ιστοσελίδας αποτελεί μέρος 

της ανάπτυξης της ιστοσελίδας και βαρύνει τον 

Ανάδοχο για δύο τουλάχιστον χρόνια. 

ΝΑΙ   

1.24 Ο αποθηκευτικός χώρος του διακομιστή που θα 

φιλοξενήσει την ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 800MB, με δυνατότητα μελλοντικής του 

επέκτασης. 

ΝΑΙ   

1.25 Το διαθέσιμο εύρος ζώνης για την ιστοσελίδα να είναι 

τουλάχιστον 5GB/μήνα. 

ΝΑΙ   

1.26 Το backup της εφαρμογής να γίνεται σε μαγνητικό 

μέσο (DLT), επί καθημερινής βάσεως και με τρόπο 

αυτοματοποιημένο. 

ΝΑΙ   

1.27 Διαθεσιμότητα στελεχών του που θα αναλάβουν 

αφενός την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας και 

αφετέρου την επικοινωνία με τους διαχειριστές (μέλη 

του Προγράμματος) της ιστοσελίδας, για δύο (2) 

χρόνια. 

ΝΑΙ   

1.28 Δυνατότητα εγκατάστασης νέων δυνατοτήτων στην 

ιστοσελίδα (π.χ. οπτικοακουστικές δυνατότητες, 

σύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε αληθινό 

χρόνο κ.ά.). 

ΝΑΙ   

1.29 Διαχειριστική πλατφόρμα τελευταίας γενιάς η οποία θα 

λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού χρόνου 

(realtimecontrolpanel). 

ΝΑΙ   

1.30 To front-end της πλατφόρμας στο οποίο θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν όλες εκείνες οι τεχνολογίες που θα 

προσφέρουν μία ξεχωριστή εμπειρία στους χρήστες 

(π.χ. Javascript) αλλά και αυτές που αφορούν την κύρια 

δομή και αισθητική όπως HTML5 και CSS. Ιδιαίτερη 

σημασία θα πρέπει να δοθεί στην προσαρμοστική 

(responsive) σχεδίαση της πλατφόρμας ώστε να είναι 

προσβάσιμη από όλες τις κινητές συσκευές (Mobiles 

και Tablets). 

ΝΑΙ   

1.31 Το user interface θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές 

του responsive design έτσι ώστε το portal να έχει τις 

δυνατότητες να προσαρμόζεται σε διαφορετικές 

ΝΑΙ   



 

 

διαστάσεις και να εμφανίζεται σωστά 

σε όλες τις αναλύσεις και συσκευές. 

1.32 Θα διαθέτει εύχρηστο-user friendly περιβάλλον ΝΑΙ   

1.33 Το portal θα υποστηρίζει όλα τα είδη περιεχομένου ΝΑΙ   

1.34 Το portal θα υποστηρίζει την έκδοση στατιστικών 

στοιχείων και η ανάπτυξη του κόμβου θα γίνει με την 

εφαρμογή των βασικών αρχών του SEO 

ΝΑΙ   

 

 

10.2.4 Mobile application (διαθέσιμο για iOS και Android) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 MOBILE APPLICATION 

1.1 Παρουσίαση σημείων ενδιαφέροντος ΝΑΙ   

1.2 Δυνατότητα εγγραφής του χρήστη με χρήση email ή 

social media accounts (FB, Twitter, LinkedIn, κλπ.). 

ΝΑΙ   

1.3 Πληροφορίες για τα δρομολόγια Μέσων Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ) κατά μήκος των παραπάνω 

διαδρομών (Public transport connections) και 

δυνατότητα διασύνδεσης με τις αντίστοιχες 

ιστοσελίδες/εφαρμογές των φορέων ΜΜΜ. 

ΝΑΙ   

1.4 Πληροφορίες υπηρεσιών φιλικών προς τους χρήστες 

(επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί 

πράκτορες) για εστίαση, τοπικά προϊόντα, διαμονή και 

πολιτισμική κληρονομιά κλπ. 

ΝΑΙ   

1.5 Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά και με δυνατότητα 

προσθήκης και άλλων γλωσσών. 

ΝΑΙ   

1.7 Περιγραφή τουριστικών διαδρομών στις περιοχές του 

Δήμου Σαλαμίνας που θα 

διασυνδέουν τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, 

τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την 

επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων και την 

άυλη ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της 

περιοχής 

ΝΑΙ   

1.8 Δυνατότητα διαμοιρασμού (sharing) του υλικού του 

application σε social networks (FB, Twitter, LinkedIn, 

Google+). 

ΝΑΙ   

1.9 Προβολή προσφορών από τρίτους για τους επισκέπτες 

του ιστοτόπου (Bookable offers) 

ΝΑΙ   

1.10 Σημεία ενδιαφέροντος (Points of interest) για το Δήμο 

Σαλαμίνας τουλάχιστον πενήντα (50) συνολικά. 

ΝΑΙ   

1.11 Συνεχόμενη ροή ειδήσεων (News and events). ΝΑΙ   

 

10.2.5 Ειδική έκδοση της πλατφόρμας για προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης σε 
υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης σε σταθερές και φορητές συσκευές ( 
tablets, κινητά, κλπ.) 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.1 Θα αναπτυχθεί ειδική έκδοση της πλατφόρμας για 

προβολή του περιεχομένου και παροχή πρόσβασης 

σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς πληροφόρησης 

σε σταθερές και φορητές συσκευές ( tablets, κινητά, 

κλπ.). 

ΝΑΙ   

2 ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1 Παροχή σύνδεσης στο Internet μέσω WiFi στα ΝΑΙ   



 

 

σημεία που θα εγκατασταθεί το σύστημα και 

πλοήγηση με 

περιορισμούς 

2.2 Παροχή σύνδεσης στο ψηφιακό περιεχόμενο του 

συστήματος χωρίς πρόσβαση στο Internet και 

διάθεση περιεχομένου στο κινητό τηλέφωνο από το 

σύστημα, χωρίς την απαίτηση 

κατανάλωσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας από 

τους χρήστες, 

ΝΑΙ   

2.3 Ενημέρωση περιεχομένου του συστήματος από το 

portal. 

ΝΑΙ   

2.4 Χρήση smartphone χωρίς πρόσβαση στο Internet 

για πλοήγηση σε περιεχόμενο του συστήματος 

ΝΑΙ   

 
10.3 Ψηφιακό περιεχόμενο 
10.3.1 Παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ 360 εικονικής πραγματικότητας 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 1   

2 
Κατάλληλο για ενσωμάτωση στην εφαρμογή 
εικ. πραγματικότητας 

ΝΑΙ 
  

3 
Κατάλληλο για αξιοποίηση στις λοιπές 
εφαρμογές της πρότασης (website, video wall, 
oθόνες) 

ΝΑΙ 
  

4 Σύντομη περιγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

5 Μετάφραση σε ξένες γλώσσες 3   

6 Ανάλυση 3840*1920px (ελάχιστη)   

7 Τύπος προβολής equirectangular   

8 Είδος αρχείου mp4/h264 (ή συμβατό)   

9 Ενσωματωμένα metadata VR ΝΑΙ   

10 

Σενάριο, σκηνοθεσία &παραγωγή, βάσει των 
προτύπων/αναγκών υποστήριξης 
αυτοματοποιημένης ή προσωποποιημένης 
περιήγησης 

ΝΑΙ 

  

11 framerate 24fps (ελάχιστο)   

12 
Κινηματογράφηση με σύστημα 
σταθεροποίησης κινούμενης καταγραφής 

ΝΑΙ 
  

13 
Κινηματογράφηση με σύστημα λήψεων από 
αέρος 

ΝΑΙ 
  

14 Ένθεση γραφικών σε σταθερά πλάνα ΝΑΙ   

15 Ένθεση γραφικών σε κινούμενα πλάνα ΝΑΙ   

16 Διάρκεια 5' (ελάχιστο)   

 

 

 

10.3.2 Παραγωγή ψηφιακού animation 360 εικονικής πραγματικότητας 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 1   

2 
Κατάλληλο για ενσωμάτωση στην 
εφαρμογή εικ. πραγματικότητας 

ΝΑΙ 
  

3 Κατάλληλο για αξιοποίηση στις λοιπές ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εφαρμογές της πρότασης (website, 
video wall, oθόνες) 

4 Σύντομη περιγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

5 Μετάφραση σε ξένες γλώσσες 3   

6 Ανάλυση 3840*1920px (ελάχιστη)   

7 Τύπος προβολής equirectangular   

8 Είδος αρχείου mp4/h264 (ή συμβατό)   

9 Ενσωματωμένα metadata VR ΝΑΙ   

10 

Σενάριο, σκηνοθεσία & παραγωγή, 
βάσει των προτύπων/αναγκών 
υποστήριξης αυτοματοποιημένης ή 
προσωποποιημένης περιήγησης 

ΝΑΙ 

  

11 framerate 24fps (ελάχιστο)   

12 Διάρκεια 3' (ελάχιστο)   

 

 

10.3.3 Παραγωγή Βίντεο με 3D animation 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 1   

3 
Κατάλληλο για αξιοποίηση στις 
λοιπές εφαρμογές της πρότασης 
(website, video wall, oθόνες) 

ΝΑΙ 
  

4 Σύντομη περιγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

5 Μετάφραση σε ξένες γλώσσες ΝΑΙ   

6 Ανάλυση 1920 x 1080   

8 Είδος αρχείου mp4/h265 (ή συμβατό)   

11 framerate 24fps (ελάχιστο)   

12 Ένθεση γραφικών σε σταθερά πλάνα ΝΑΙ   

13 
Ένθεση γραφικών σε κινούμενα 
πλάνα 

ΝΑΙ 
  

14 Διάρκεια 15' (ελάχιστο)   

 

10.3.4 Ψηφιακό περιεχόμενο εκθετηρίων ολογραμμάτων 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ποσότητα 4   

2 Τύπος 
ολογραφικό βίντεο 

πολλαπλών πλευρών 
θέασης 

  

3 
Συμβατό με συσκευές 
ολογραφικής προβολής 

ΝΑΙ 
  

4 Τύπος αρχείου mp4 (ή συμβατό)   

5 
Δυνατότητα αυτόματης 
αναπαραγωγής (loop) 

ΝΑΙ 
  

6 Σύντομη περιγραφή σεναρίου ΝΑΙ   

7 Frame Rate ≥ 25fps   

8 Υποστήριξη ξένων γλωσσών 
Ελληνικά & Αγγλικά 

(ελάχιστο) 
  



 

 

 

10.3.5 Ψηφιακό περιεχόμενο κόμβου και σταθμών πληροφόρησης 
 
10.4 Υπηρεσίες 
10.4.1 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Μελέτη χωροθέτησης του εξοπλισμού και 
υποβολή πρότασης στο Δήμο για τυχόν 
απαραίτητες παρεμβάσεις στο χώρο και 
τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας 

ΝΑΙ 

    

2 

Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
του αναγκαίου εξοπλισμού και λογισμικού 
(υποσυστήματα, εφαρμογές) στις εγκαταστάσεις 
των φορέων που εμπλέκονται στο έργο 

ΝΑΙ 

    

3 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει όλα τα τυχόν απαραίτητα επιπλέον 
υλικα (καλώδια, μετατροπείς, βάσεις στήριξης 
κλπ) που απαιτούνται για την πλήρη 
λειτουργικότητα του προσφερόμενου 
συστήματος 

ΝΑΙ 

    

 

10.4.2 Πιλοτική λειτουργία 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Χρονικό διάστημα (σε μήνες) φάσης 
πιλοτικής λειτουργίας συστήματος 
(υποστήριξης της λειτουργίας του 
συστήματος και των χρηστών του, κάτω 
από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη 
διαθεσιμότητά του).  

>= 1 

    

2 
Παράδοση του Πλάνου Πιλοτικής 
Λειτουργίας ΝΑΙ     

3 
Επίλυση προβλημάτων και υποστήριξη 
χρηστών (π.χ., κατά το χειρισμό και 
λειτουργία των υπολογιστών) ΝΑΙ     

4 
Συλλογή παρατηρήσεων από τους 
χρήστες ΝΑΙ     

5 
Παράδοση του Πλάνου Πιλοτικής 
Λειτουργίας ΝΑΙ     

 

10.4.3 Εκπαίδευση προσωπικού 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 
Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία 
του Ψηφιακού Πάρκου 

ΝΑΙ 
    

2 

Ώρες κατάρτισης ανά ομάδα για τον 
εκπαιδευτικό κύκλο – εκπαίδευσης στη 
χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχ-
θούν 

≥ 12 ώρες 

    

 



 

 

 

11 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς  
11.1 Ανάλυση Προσφοράς 
11.1.1 Εξοπλισμός 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.1 Virtual Host 1 ΤΕΜ       

1.2 Κάσκες VR  5 ΤΕΜ       

1.3 AΚΟΥΣΤΙΚΑ 5 ΤΕΜ       

1.4 ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΟΜΕΝΟ 5 ΤΕΜ       

1.5 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ 5 ΤΕΜ       

1.6 Εκθετήριο ολογραφικών προβολών 1 ΤΕΜ       

1.7 Κάσκες VR  4 ΤΕΜ       

1.8 Ακουστικά  4 ΤΕΜ       

1.9 Μηχανικό αυτόματο κάθισμα 5D 4 ΤΕΜ       

1.10 H/Y υψηλών επιδόσεων 4 ΤΕΜ       

1.11 
Εκθετήριο ολογραφικών προβολών με 
ενσωματωμένη οθόνη αφής 

1 ΤΕΜ       

1.12 Οθονη 43'' 4K 1 ΤΕΜ       

1.13 Multiouch Frame 43'' 1 ΤΕΜ       

1.14 SECURIT GLASS  1 ΤΕΜ       

1.15 Stand Design and Construction 1 ΤΕΜ       

1.16 PC High Def >i5 1 ΤΕΜ       

1.17 VIDEO PROJECTOR 1 ΤΕΜ       

1.18 Camera 1 ΤΕΜ       

1.19 ΒΑΣΗ VIDEO PROJECTOR & CAMERA 1 ΤΕΜ       

1.20 PC High Def 1 ΤΕΜ       

1.21 
Κατασκευή stand σε μορφή ανοικτης 
σελίδας βιβλίου 

1 ΤΕΜ       

1.22 Οθονη 43'' 4K 1 ΤΕΜ       

1.23 Multiouch Frame 43'' 1 ΤΕΜ       

1.24 SECURIT GLASS  1 ΤΕΜ       

1.25 Stand Design and Construction 1 ΤΕΜ       

1.26 PC High Def >i5 1 ΤΕΜ       

1.27 Οθονη 43'' 4K 1 ΤΕΜ       

1.28 Multiouch Frame 43'' 1 ΤΕΜ       

1.29 SECURIT GLASS  1 ΤΕΜ       

1.30 Stand Design and Construction 1 ΤΕΜ       

1.31 PC High Def >i5 1 ΤΕΜ       

1.32 Βίντεο προβολέας  1 ΤΕΜ       

1.33 Η/Υ αναπαραγωγής περιεχομένου 1 ΤΕΜ       

1.34 Βάση προβολέα 1 ΤΕΜ       

1.35 Προβολικό Laser Outdoor 2 ΤΕΜ       

1.36 Media Player 1 ΤΕΜ       

1.37 Κατασκευή Φιλοξενείας εξοπλισμού 1 ΤΕΜ       

1.38 
Ειδικοί σταθμοί πληροφόρησης τοπικού 
περιχομένου  

5 ΤΕΜ       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ     

 

11.1.2 Εφαρμογές 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 



 

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

2.1 
Λογισμικό Ψηφιακού Διαδραστικού 
Βιβλίου 

1 ΤΕΜ 7.000,00 € 
7.000,00 

€ 
  

2.2 
Λογισμικό Εκπαιδευτικής Σουίτας 
Πολυαφής 

1 ΤΕΜ 450,00 € 450,00 €   

2.3 
Λογισμικό αυτοματισμούς και 
αναπαραγωγής VR περιεχομένου 

5 ΤΕΜ 100,00 € 500,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     

 

 

11.1.3 Υπηρεσίες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.1 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
εικονικού ξεναγού 

0,5 Α/Μ       

3.2 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
εικονικού ξεναγού  

2 Α/Μ       

3.3 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου εικονικού ξεναγού   

0,5 Α/Μ       

3.4 
Προετοιμασία ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

2 Α/Μ       

3.5 
Παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

8 Α/Μ       

3.6 
Post production ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

4 Α/Μ       

3.7 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
ολογραφικών video 

1 Α/Μ       

3.8 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
ολογραφικών video 

6 Α/Μ       

3.9 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου ολογραφικών video 

3 Α/Μ       

3.10 
Προετοιμασία ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

4 Α/Μ       

3.11 
Παραγωγή ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

10 Α/Μ       

3.12 
Post production ψηφιακού ντοκιμαντέρ 
εικονικής πραγματικότητας (VR Video 
Animation) 

5 Α/Μ       

3.13 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
ολογραφικών video /  διαδραστικής 
εφαρμογής 

1,5 Α/Μ       

3.14 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
ολογραφικών video /  διαδραστικής 
εφαρμογής 

7 Α/Μ       

3.15 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου ολογραφικών video /  
διαδραστικής εφαρμογής 

3 Α/Μ       

3.16 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικής προβολής 

1 Α/Μ       



 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

3.17 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικής προβολής 

4 Α/Μ       

3.18 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου διαδραστικής προβολής 

2 Α/Μ       

3.19 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικού βιβλίου 

0,5 Α/Μ       

3.20 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικού βιβλίου 

1 Α/Μ       

3.21 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου διαδραστικού βιβλίου 

0,5 Α/Μ       

3.22 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικής προβολής 

1 Α/Μ       

3.23 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
διαδραστικής προβολής 

4 Α/Μ       

3.24 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου διαδραστικής προβολής 

2 Α/Μ       

3.25 
Προετοιμασία ψηφιακού περιεχομένου 
εκπαιδευτικών εφαρμογών 

1 Α/Μ       

3.26 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου 
εκπαιδευτικών εφαρμογών 

3 Α/Μ       

3.27 
Post production  ψηφιακού 
περιεχομένου εκπαιδευτικών 
εφαρμογών 

2 Α/Μ       

3.28 Προετοιμασία βίντεο ντοκιμαντέρ 2 Α/Μ       

3.29 Παραγωγή ντοκιμαντέρ  5 Α/Μ       

3.30 Post production ντοκιμαντέρ  2 Α/Μ       

3.31 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη portal 
ανάδειξης της ιστορίας και του 
πολιτιστικού αποθέματος της 
Σαλαμίνας 

13 Α/Μ       

3.32 

Ειδική έκδοση λογισμικού και 
περιεχομένου για προβολή του 
περιεχομένου και παροχή πρόσβασης 
σε υπηρεσίες από ειδικούς σταθμούς 
(Σημείων Πληροφόρησης, tablets, 
κινητά, κλπ.) 

10 Α/Μ       

3.33 

Ειδική έκδοση λογισμικού για 
πιστοποιημένους χρήστες με σκοπό τη 
δημιουργία, καταχώρηση, επεξεργασία 
περιεχομένου και υπηρεσιών 

3 Α/Μ       

3.34 
Mobile Application για προβολή 
περιεχομένου από το διαδίκτυο 

7 Α/Μ       

3.35 
Παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου για 
εξωτερική προβολή (Projection 
mapping) 

5 Α/Μ       

3.36 Μουσειολογικός σχεδιασμός 5 Α/Μ       

3.37 
Συγγραφή σεναρίων / κειμένων 
ψηφιακού περιεχομένου / συλλογή 
υλικού / Μεταφράσεις 

7 Α/Μ       

3.38 
Εγκατάσταση εξοπλισμού και 
εφαρμογών 

4 Α/Μ       

3.39 Πιλοτική λειτουργία 1 Α/Μ       

3.40 Εκπάιδευση προσωπικού 0,5 Α/Μ       

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     

 



 

 

 

11.1.4 Λοιπές Δαπάνες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

4.1 
Ψηφιακές εκτυπώσεις αισθητικής 
παρέμβασεις στο χώρο εγκατάστασης 

1 ΑΠΟΚΟΠΗ       

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ     

 

 

11.2 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1 Εξοπλισμός    

2 Εφαρμογές    

3 Υπηρεσίες    

4 Λοιπές Δαπάνες    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

 



 

 

 

 

                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ   

Ταχ. Διεύθυνση :  Λ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1   
Τ.Κ. : 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ   

Πληροφορίες :    
E-mail :    

    
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

για το 

Έργο: «Ψηφιακή Ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω Παρουσίασης της Ιστορίας και του 
Πολιτιστικού της Αποθέματος, με χρήση Σύγχρονων Οπτικοακουστικών Συστημάτων» 

(ΟΠΣ: 5132739) 

 

 

. 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δήμος Σαλαμίνας 

         ΧΧΧΧΧ ……../………./2020 

          Α.Π.:  

Σ Υ ΜΒ ΑΣ Η  

……………………………………. ευρώ (…………,00 €) μαζί με το Φ.Π.Α. 

του έργου «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού 

της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων», του Δήμου Σαλαμίνας, 

σύμφωνα με τους όρους της Α.Π. ………………../202Χ διακήρυξής μας. 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ……………202Χ στα γραφεία του Δήμου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧ ΔΟΥ ΧΧΧΧ, που εδρεύει 

στις Βρύσες Χανίων και εκπροσωπείται νόμιμα ………………………………….. του ………………. κάτοικο 

……………………., με Α.Δ.Τ.: ……………………………….. 

2. Ο ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «…………………….», με Α.Φ.Μ.: ………………, ΔΟΥ 

…………………………. που εδρεύει ……………………………….., δ/νση …………………., Τ.Κ. ………… (στο εξής ο 

Ανάδοχος)  

αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1) τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο 

«Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της 

αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων,», 

2) την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, 

3) το χρονοδιάγραμμα της προσφοράς του Αναδόχου που ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την 

Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο επικαιροποιήθηκε με ημερομηνία έναρξης των εργασιών αυτήν της 

υπογραφής της παρούσας, 

4) την απόφαση ………………………. της Επιτροπής Διενέργειας, με την οποία επικυρώνει τα Πρακτικά 

αποσφράγισης και αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το 

έργο «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της 

αποθέματος, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών συστημάτων» και κατακυρώνει το 

αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού.  

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Τα τεύχη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα είναι δεσμευτικά για τα μέρη και αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της Σύμβασης, καθιστάμενα στο εξής συμβατικά τεύχη (στο εξής «Συμβατικά Τεύχη»). 

Για όσα ζητήματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά 
τεύχη με την κάτωθι σειρά ισχύος: 

α. Η σύμβαση 

β. Η διακήρυξη 



 

 

γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Α’ και Β’ της διακήρυξης 

δ. Η οικονομική προσφορά 

ε. Η τεχνική προσφορά 

στ. Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου 

Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται 
ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και των όρων της Α.Π.  
……../2019 διακήρυξής μας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Ψηφιακή ανάδειξη της Σαλαμίνας 
μέσω παρουσίασης της ιστορίας και του πολιτιστικού της αποθέματος, με χρήση σύγχρονων 
οπτικοακουστικών συστημάτων», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του 
αναδόχου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου 
(Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτημα της παρούσας σύμβασης .............................................€ 
(ολογράφως:................................................................. ευρώ) πλέον ΦΠΑ. 

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.  

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος του έργου ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την Αναθέτουσα για 
δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού. Στην συμβατική τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση 
της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας. 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τα Συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και από τις συνθήκες εκτέλεσης έργου. 

Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου έχει ως εξής: 

 Ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει στην οικονομική του προσφορά.  

 

Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 
του Ν. 4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις Συμβατικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τα στοιχεία 
χρονοδιαγράμματος που υπέβαλε με την τεχνική προσφορά του και εγκρίθηκε από τον Εργοδότη, ήτοι εντός 
........................... μηνών από την ημέρα υπογραφής της παρούσας και με τις ενδιάμεσες προβλεπόμενες από 
το χρονοδιάγραμμα τμηματικές προθεσμίες για την παροχή των υπηρεσιών.  



 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιδεικνύει ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημα της 
Αναθέτουσας Αρχής, δεδομένου του χρονικά ορισμένου και μη υπερβάσιμου χαρακτήρα των υπηρεσιών που 
έχει αναλάβει να παράσχει.  

Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και μετά την 
ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής και την παρέλευση του χρόνου εγγύησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1  Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. 
................. εγγύηση καλής εκτέλεσης ....................... συνολικού ύψους ..............Ευρώ που 
αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, χωρίς ΦΠΑ και το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8.8.2016), τα 
αναφερόμενα σχετικώς στη Διακήρυξη και το παράρτημα Β’ της Διακήρυξης. 

5.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

 α. Όπου ρητώς προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη και το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 β. Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης και των Συμβατικών 
Τευχών. 

5.3. Εάν ζητηθεί από τον Ανάδοχο η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, ο 
Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή εγγύηση προκαταβολής, που θα καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης 
προκαταβολής και η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα Β’ της διακήρυξης. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να 
είναι μέχρι ……………….. ή αόριστη. Διευκρινίζεται ότι εάν η ζητούμενη προκαταβολή είναι έως και 
ισόποση με την κατατεθείσα από τον Ανάδοχο εγγύηση καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης προκαταβολής. 

5.4. Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και Προκαταβολής εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (Ανάδοχο). 

5.5. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής επιστρέφονται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

6.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει 
στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ούτε του επιτρέπεται η 
εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, με την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις 
του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως 
λειτουργούσα τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Χώρες Μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

6.2. Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

 

 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ 

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο 
εκπρόσωπο του άλλου μέρους. 

Ο Ανάδοχος ορίζει αντίκλητο τον .................................. με 
διεύθυνση………………………………………………………………….. 

Η επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς αυτόν οποιωνδήποτε εγγράφων θα θεωρείται ως νόμιμη 
επίδοση/ γνωστοποίηση/ κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της 
εργασίας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

9.1. Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του 
Αναδόχου κατά την υλοποίηση της εργασίας αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία που 
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση της εργασίας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες 
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους με 
οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της εργασίας. 

9.2. Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται 
άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και 
συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

9.3. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν 
σε γνώση του αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης της εργασίας, οι οποίες είναι 
εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Ως εμπιστευτικές 
πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

9.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών 
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το έργο, 
αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

9.5. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων "περί πνευματικής ιδιοκτησίας" 
και να αξιώσει αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα 
έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του 
αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 



 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΗΤΡΑ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

10.1 Η παροχή υπηρεσιών από μέρους του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, στα δεδομένα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. επεμβαίνουν μόνο 
εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την 
αναθέτουσα αρχή . 

10.2. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις 
σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

10.3.  Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται απόρρητα και 
ως τοιαύτα τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 

10.4.  Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί 
με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμβασης και για 
τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή δικαστική απόφαση, 
πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. 

10.5.  Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, 
σχετικό με την εκτέλεση της εργασίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή 
της εργασίας ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., έχει πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 
υλοποίησης της εργασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της Σύμβασης και εκτός εργασίμων ημερών και ωρών. 

Ο ανάδοχος, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του και 
των συνεργατών του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του 
που έχουν συνάφεια με το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12.1.  Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα 
σχέδια, προδιαγραφές κλπ. είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και 
στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

12.2. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, ειδοποιείται αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας 
αρχής στην ανοιγείσα δίκη.  

 Σε περίπτωση που αποδειχθεί δια τελεσιδίκου δικαστικής απόφασης ότι υπαίτιος για την παραβίαση 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα 
τα έξοδα εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ζημία που 
θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. 

12.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εφαρμόζονται οι ρήτρες που προβλέπονται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Εφόσον 
συντρέχουν οι συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο του 
προαναφερόμενου νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

14.1. Η παρούσα Σύμβαση, τα παραρτήματα και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη όπως αναφέρονται στο Άρθρο 
1 είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην 
παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη που επισυνάπτονται στην παρούσα. 

14.2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης, δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 

14.3. Η εκ μέρους του Εργοδότη, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα του, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον. 

14.4. Οι επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας τίθενται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 
διευκόλυνσης και δεν διαδραματίζουν ρόλο στην ερμηνεία του κειμένου. 

14.5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και λοιπής 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

14.6. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Κοινοτικό και το Ελληνικό 
Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστική 
αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα υπηρεσία η οποία πραγματοποιείται με την σύμβαση 
αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……………….. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης καθώς και 
η τεχνική προσφορά του αναδόχου όπως επίσης και τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.» 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα 
από τους συμβαλλόμενους σε (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος, και η οποία τίθεται σε 
ισχύ από την υπογραφή της. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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