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2014-2020»
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως
αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Τσαβίδης Κωνσταντίνος
Τηλ: 26553 60314
Email: www.konitsa.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στην ελληνική γλώσσα
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Δήμος Κόνιτσας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλατεία Δημαρχείου

Πόλη

Κόνιτσα

Ταχυδρομικός Κωδικός

44100

Τηλέφωνο

26553 60314

Φαξ

26550 24000

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ktsavidis@konitsa.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τσαβίδης Κωνσταντίνος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.konitsa.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Κόνιτσας και ανήκει στην κατηγορία ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ηλεκτρονική σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
www.konitsa.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα είναι δημόσιος ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27
του ν. 4412/16. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο άρθρο 2.4 «Κατάρτιση – Περιεχόμενο
Προσφορών» της παρούσης Διακήρυξης.
Χρηματοδότηση του έργου
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA
Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania2014-2020”» , Κωδ. ΣΑ 518/6 .
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(Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 02.61.6117.05 : σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 518/6)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: “Preservation and promotion of significant stone monuments &
buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques”, με ακρωνύμιο “ Stone.Art” με
βάση την απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020»
και έχει λάβει κωδικό MIS: 5042912.
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από τo Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και 15% από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.
Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση των Παραδοτέων D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D3.1.2, D3.1.3, D4.1.2,
D4.1.3, D4.1.4, D5.1.3, D5.1.4 και D6.1.1 της Πράξης “Preservation and promotion of significant stone
monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques”, με ακρωνύμιο
“ Stone.Art”. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020» σύμφωνα έχει λάβει κωδικό MIS 5042912

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η περιοχή της Κόνιτσας καθώς και η ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά
της στο πέρασμα των χρόνων μέσα από την τέχνη των μαστόρων της. Επιβλητικά πέτρινα μνημεία αλλά και
απλά κτίρια μαρτυρούν την ιδιαιτερότητα με την οποία οι μάστορες της περιοχής δημιουργούσαν
κατασκευές που θα αποτελούσαν αρχιτεκτονικά υποδείγματα κομψότητας και δεξιοτεχνίας σε όλο τον
κόσμο.
Καθώς πολλές μέχρι τώρα δράσεις έχουν προταθεί και υλοποιηθεί στο κομμάτι της διατήρησης και
ανάδειξης των πέτρινων μνημείων της περιοχής, το έργο αυτό πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα συνδυάζοντας
και αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία υπό τον βασικό στόχο της ενίσχυσης του θεματικού τουρισμού
της περιοχής που αποτελεί και τη βασική κατεύθυνση του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Greece Albania 2014-2020.
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
1. Η επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή της τέχνης των μαστόρων για την ανάδειξη σημαντικών
πέτρινων μνημείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και την ενεργή συμμετοχή και
αλληλεπίδραση των επισκεπτών
2. Η διατήρηση της τέχνης των μαστόρων ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τις μελλοντικές γενεές.
3. Ενίσχυση του θεματικού τουρισμού στην διασυνοριακή περιοχής παρέμβασης.
Σε αυτό το πλαίσιο, μετά από μια λεπτομερή καταγραφή και αποτύπωση των τεχνικών, των υλικών αλλά και
των υφιστάμενων μνημείων, το STONE.ART προτείνει τη δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού υλικού το
οποίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω των δημιουργούμενων «Ψηφιακών Εκθεσιακών Κέντρων» και θα
περιλαμβάνει Τρισδιάστατη (3D) Απεικόνιση Σημαντικών Μνημείων και από τις 2 πλευρές (π.χ. Γεφύρι
Κόνιτσας, Γεφύρι Katiu, Μονή Μολυβδοσκέπαστης, Κοίμηση της Θεοτόκου Πρεμετή), ένα ψηφιακό παιχνίδι
βασισμένο στις τεχνικές της κατασκευής ενός πέτρινου μνημείου για παιδιά και ενήλικες καθώς και
επιπλέον συνοδευτικό πολυμεσικό (multimedia) υλικό.

Η ψηφιακή αυτή έκθεση θα βρίσκεται τόσο στο Μουσείο των Ηπειρωτών Μαστόρων στην Πυρσόγιαννη
Κόνιτσας όσο και στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρεμετής, ενώ μια «Κινητή Ψηφιακή Έκθεση» θα εγκατασταθεί σε
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Κέντρα Πολιτισμού και Μουσεία με στόχο την ανάδειξη της περιοχής αλλά και του ιδιαίτερου πολιτιστικού
της αποθέματος (Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος/ Μουσείο Μπενάκη κ.α.).
Με μια σειρά άλλων ψηφιακών εργαλείων και μέσων προτείνεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας
περιεχομένου η οποία θα είναι διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό ως τουριστικό αλλά και εκπαιδευτικό
εργαλείο.
Επιπλέον, σε μια εποχή που η έλλειψη όχι μόνο πιστοποιημένων αλλά και έμπειρων τεχνιτών της πέτρας
αρχίζει να γίνεται κρίσιμη τόσο για τη συντήρηση ή αποκατάσταση των υφιστάμενων μνημείων όσο και για
την διατήρηση και συνέχιση της παραδοσιακή αυτής τέχνης, στα πλαίσια του STONE.ART προτείνεται η
δημιουργία και λειτουργία μιας «Σχολής Πέτρας» στις εγκαταστάσεις του παλιού Σχολαρχείου
Βούρμπιανης. Η Σχολή Πέτρας με τη συνεχή υποστήριξη και αρωγή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα
μπορεί να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς τεχνίτες/ συνεχιστές της τέχνης της πέτρας αλλά να λειτουργήσει
και ως ένα Σύγχρονο Ερευνητικό Κέντρο πάνω στις παραδοσιακές τεχνικές της πέτρας, τα ζητήματα
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανανέωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Ένα
παράρτημα / εργαστήρι της Σχολής αυτής θα λειτουργεί στην Πρεμετή, αποτυπώνοντας το διασυνοριακό
χαρακτήρα της δράσης και ενισχύοντας ουσιαστικά τη συνεργασία μεταξύ των δύο Δήμων.
Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου είναι:
•
•
•
•
•
•

Ψηφιακός Διαδραστικός Άτλαντας για τα πέτρινα μνημεία της περιοχής
Βάση δεδομένων για τη φιλοξενία των επιστημονικών τεκμηρίων
Έντυπος οδηγός για την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών της πέτρας
Μελέτη για την αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνικών στη σύγχρονη κατασκευή
Πολυμεσικό υλικό προώθησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής και εφαρμογή
τουριστικού προσανατολισμού (διαδρομές, χωριά, σημεία ενδιαφέροντος κλπ).
Θερινό εργαστήρι για την τέχνη της πέτρας με σειρά διαλέξεων, διαγωνισμών και πρακτικών για
κάθε ενδιαφερομένο (μαθητές, φοιτητές, τουρίστες κλπ) κα

Ο Δήμος Κόνιτσας συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο έργο με τίτλο: «Preservation and promotion of
significant stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques «Stone.Art», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II «Ελλάδα-Αλβανία
2014-2020»».
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Boosting the local economy», Στόχο: 2.1 Preserve
cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area στο
πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας IPA II «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020»».
Το εταιρικό σχήμα του έργου συντονίζεται από το Δήμο Κόνιτσας (Επικεφαλής Δικαιούχος) και
περιλαμβάνει επίσης ως εταίρους δικαιούχους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δήμο Πρεμετής (Bashkia
Permet) και το Πανεπιστήμιο “Eqrem Çabej” στο Αργυρόκαστρο (Universiteti Eqrem Çabej Gjirokaster).
Η κεντρική ιδέα του έργου αφορά στην αξιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη της τέχνης της πέτρας ως ένα
εμβληματικό χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας βασικός
πόλος έλξης τόσο σε τουριστικό όσο και εκπαιδευτικό πεδίο στην περιοχή παρέμβασης.
Το έργο έχει διάρκεια υλοποίησης 23 μηνών και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 708.048,00€ € με τον
προϋπολογισμό του Κόνιτσας να ανέρχεται στα 343.248,00€.
Οι εγκεκριμένες δράσεις του έργου όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Application
Form) και στην Αναλυτική Τεκμηρίωση του Προϋπολογισμού (Justification of Budget) αφορούν υπηρεσίες
διαχείρισης, δημοσιότητας, πληροφόρησης και δικτύωσης, τεχνικές/ΤΠΕ υπηρεσίες & μελέτες, προμήθειες,
μετακινήσεις, προσωπικό και γενικότερα τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου.
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Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την παραγωγή περιεχομένου, την υλοποίηση ψηφιακού παιχνιδιού,
πλατφόρμας διαχείρισης πολιτισμικού περιεχομένου και προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια των
παραδοτέων D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D3.1.2, D31.3, D41.2, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.3, D5.1.3, D5.1.4 και
D6.1.1» για την υλοποίηση της Πράξης “ Preservation and promotion of significant stone monuments &
buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques - «Stone.Art» ”, το οποίο αφορά
στα ακόλουθα:
Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

Περιγραφή Παραδοτέου

Χρόνος
έναρξης

Χρόνος
Ολοκλήρωσης

Προϋπολογισμένη
δαπάνη (με ΦΠΑ)

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

4.500,00€

ΠΕ2

2.1.1 –
Ανάπτυξη
Ανάπτυξη
επικοινωνιακής στρατηγικής.
στρατηγικής

ΠΕ2

2.1.2 Διαδικτυακή
Διαδικτυακή Πύλη του έργου
Πύλη του
και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
έργου και μέσα
.
κοινωνικής
δικτύωσης

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

5.000,00€

ΠΕ2

2.1.3 Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας
του έργου

Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας του έργου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τρείς Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

9.700,00€

ΠΕ2

2.1.4 –
Οργάνωση
Τελικού
Συνεδρίου

Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

3.000,00€

ΠΕ3

3.1.2 Ανάπτυξη του
Πολιτιστικού
Brand
STONE.ART

Ανάπτυξη του Πολιτιστικού
Brand STONE.ART

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

15.000,00€

ΠΕ3

3.1.3 –
Ψηφιακός
διαδραστικός
χάρτης και
εκτυπώσιμη
έκδοση
άλμπουμ με
τον πολιτιστικό
άτλαντα του
έργου

Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης
και
εκτυπώσιμη
έκδοση
άλμπουμ με τον πολιτιστικό
άτλαντα του έργου με ιστορικά,
κοινωνικά
και
ιστορικά
στοιχεία της περιοχής του
έργου σχετικά με την πέτρινη
χειροτεχνία και μνημεία.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

15.000,00€

ΠΕ4

4.1.2 –
Τρισδιάστατη
απεικόνιση και
μοντελοποίηση
(3D modelling)

Τρισδιάστατη απεικόνιση και
μοντελοποίηση (3D modelling)
τριών (3) πέτρινων μνημείων
με
στόχο
την άνάδειξη
σημαντικών
τεχνικών,

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

24.000,00€

επικοινωνιακής
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τριών (3)
πέτρινων
μνημείων

κατασκευαστικών αλλά
ιστορικών στοιχείων.

και

4.1.3 –
Ψηφιακό
παιχνίδι

Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες
αφής που θα εγκατασταθεί στο
κάθε
Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο με την αξιοποίηση των
παραγόμενων από το έργο 3D
μοντέλων καθώς και άλλων
σημαντικών στοιχείων σχετικά
με την τέχνη της πέτρας
(τεχνικές, μνημεία κλπ).

Ένα μήνα
μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη
Μήνες
Μετά
την
υπογραφή της
σύμβασης

18.000,00€

ΠΕ4

4.1.4 –
Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού
που
θα
παρουσιάζει τα πολιτιστικά
τεκμήρια
της
περιοχής
συγκεντρώνοντας
και
αναδεικνύοντας
όλο
το
ψηφιακό υλικό που παράχθηκε
κατά την υλοποίηση του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Πέντε Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

20.000,00€

ΠΕ5

5.1.3 –
Σύστημα
διαχείρισης και
προβολής
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου.

Περιλαμβάνει το Σύστημα
διαχείρισης και προβολής
πολιτιστικού
περιεχομένου
(CMS) για το περιεχόμενο του
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

10.000,00€

5.1.3 –
Σταθερός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό
του Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου που θα εγκατασταθεί
στο Μουσείο Πέτρας στην
Πυρσόγιαννη και θα προβάλει
όλο το ψηφιακό υλικό που
παράχθηκε
κατά
την
υλοποίηση του έργου (3D
μοντέλα, ψηφιακό παιχνίδι,
κλπ).

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

17.000,00€

5.1.4 –
Φορητός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο
το
οποίο
θα
διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας
θα είναι παρόμοιο με τον
Σταθερό Εξοπλισμό Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου εκτός από
τις θέσεις καθήμενων και θα
έχει τη δυνατότητα μεταφοράς
σε εκθέσεις σε διάφορα σημεία
της χώρας με στόχο την
ανάδειξη και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

13.000,00€

ΠΕ4

ΠΕ5

ΠΕ5
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6.1.1 Διοργάνωση
Εκθέσεων

ΠΕ6

Εγκατάσταση
φορητού
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
σε 2 πολιτιστικούς χώρους,
εκθεσιακά κέντρα ή μουσεία
για την ανάδειξη και διάχυση
των αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

3.600,00€

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
-

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

-

71354100-5 Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης

-

72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών

-

30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 127.258,06 € ΦΠΑ : 30.541,94 €).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών και κωδικών
όπως αναφέρονται παραπάνω έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση όλων των
αντικειμένων του έργου στο σύντομο διάστημα που απομένει έως την λήξη της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα
με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η έγκαιρη και τεχνικά απρόσκοπτη υλοποίηση επιμέρους
εργασιών/παραδοτέων που σχετίζονται/εξαρτώνται από άλλες (π.χ. εισαγωγή του ψηφιακού περιεχομένου
στις ψηφιακές πλατφόρμες, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εφαρμογών στο εξοπλισμό του έργου,
δράσεις δημοσιότητας σε σχέση με ψηφιακό περιεχόμενο) στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Επιπλέον ο
συγχρονισμός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης πολλών επιμέρους συμβάσεων στον
στενό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, δύναται να δημιουργήσει επιπλέον πολυπλοκότητα στον Φορέα
Υλοποίησης και κίνδυνο καθυστερήσεων ειδικά τις περιπτώσεις αλληλεξαρτήσεων εργασιών/παραδοτέων.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξη (6) μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

του ν. 4782/2021 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147),
καθώς και στους όρους της με αριθ. 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).

-

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
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-

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

-

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

-

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

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

-

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

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673)
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά»
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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.

-

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα- Αλβανία 20142020»,

-

της υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244/06-04-2016 (Β’ 1099) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»», όπως
ισχύει,

-

του Οδηγού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-Α «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020»,

-

της εξειδίκευσης Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και της επιλεξιμότητας των
δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» που έχει δημοσιεύσει η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

-

του Εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου (Application Form) για το έργο «Preservation and promotion of
significant stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building
techniques - «Stone.Art»,

-

τoυ Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των Δικαιούχων της Πράξης
«Preservation and promotion of significant stone monuments & buildings of the CB area and
continuation of traditional building techniques - «Stone.Art»,,
-

Το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ009429875.

-

Την αριθ. 277/αριθ. πρωτ.5623/26-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 157.800,00€ για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 02.61.6117.05 με τίτλο «Preservation and promotion of
significant stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building
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techniques - «Stone.Art», του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 για την
εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.

1.5

-

Την καταχώρηση της ανωτέρω απόφασης ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με
ΑΔΑΜ:21REQ009431701 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθ. ΑΔΑ: ΨΧΤΞΩΛ4-1ΧΚ.

-

Το με αριθ. πρωτ 110519/11-10-2021 έγγραφο της ΕΥΔ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη επί των τευχών
διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί η πράξη.

-

Την υπ. αριθ 240/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. 53/2021 μελέτης
του Δήμου Κόνιτσας, τη σύσταση επιτροπής διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής του
διαγωνισμού του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA II Cross-border
Cooperation Programme “Greece –Albania 2014-2020”».

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/01/2022 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6

Δημοσιότητα

A.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 143445 και
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του
Ν. 4412/2016 :
1.
•
E-mail:
•
E-mail:

Σε δύο Εφημερίδες του Νομού:
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
info@agon.gr
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
info@proinoslogos.gr

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.konitsa.gr στη διαδρομή:
B.

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
Σελίδα 12

21PROC009640294 2021-12-01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.

η με αρ. 6279/01-12-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης
21PROC009639902),
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της

( ΑΔΑ: ΨΔΓΙΩΛ4-Ν2Σ

και ΑΔΑΜ:

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)
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 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 περιπτώσεις1:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) 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 που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ2.

1
2

Άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
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)
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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..
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 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ3, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 74 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 συμβάσεων5.
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
Ένωσης6.
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.7

3
4

5

6

7

Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2,
4, 5, 6 και 7.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά
την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
Άρθρο 19 ν. 4412/2016
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.545,16 €
(Δύο Χιλιάδων Πεντακοσίων Σαράντα Πέντε Ευρώ και Δέκα Έξι Λεπτών).
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.
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. 8
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε)
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί 9, 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 αποκλεισμού10
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 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),

8
9
10

Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016
Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016.
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β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018
(Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- 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.
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- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3.3 Παραμένει για λόγους αρίθμησης
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις11:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 12,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ιδίως εάν σε βάρος του
έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.]
(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,
11

12

Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5). 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).
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.
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λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας13.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός. 14
2.2.3.5. Παραμένει για λόγους αρίθμησης
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 στοιχεία15, 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
13
14

15

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.
Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην
υπόθεση C‑387/19
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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 απόφαση16.
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.
4412/201617.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν:
α) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς ΦΠΑ στις
οικονομικές χρήσεις (έτη 2020, 2019, 2018). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται
για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος με το 100% του
προϋπολογισμού του Έργου
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης
16
17

Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α) κατά τη διάρκεια της εξαετίας 2015-2020 να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον:
•
•
•
•
•
•

Μία (1) τουλάχιστον συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων με αντικείμενο σύστημα
διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου βασισμένο σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα
Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένου με αντικείμενο την ανάπτυξη
διαδραστικού παιχνιδιού.
Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων που να περιλαμβάνουν τη
δημιουργία 3D μοντέλων για κτίρια ή/και αντικείμενα.
Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων που να περιλαμβάνουν τη
δημιουργία χαρτογραφικών δεδομένων (GIS)
Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων με αντικείμενο τη συλλογή
περιεχομένου που να περιλαμβάνει πανοραμικές και επίγειες φωτογραφίες
Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση που να περιλαμβάνει υπηρεσίες επικοινωνίας και προβολής.

Για τον σκοπό αυτό ο οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού:
1. κατάλογο παρόμοιων έργων που περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες με αυτές που περιγράφονται στην
παρούσα με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο έργων, τα οποία
(έργα) να εκτελέστηκαν από τον οικονομικό φορέα την τελευταία εξαετία, με ένδειξη της οικονομικής τους
αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε
αυτό, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Πελάτης

Τίτλος και σύντομη
περιγραφή του
έργου

Διάρκεια
εκτέλεσης
έργου

Προϋπολογισμός
(Ευρώ)

Παρούσα
Φάση
υλοποίησης

Ποσοστό
συμμετοχής
στο έργο

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να υποβληθούν επικυρωμένα - εφόσον τούτο απαιτείται κατ' εφαρμογή
των κείμενων διατάξεων - άλλως απλά αντίγραφα των οικείων συμβάσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω
έργων, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια, ο τόπος εκτέλεσης και ο
προϋπολογισμός έκαστου έργου, συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών.
Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του παρόμοιου έργου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης και ορθής εκτέλεσης των έργων ήτοι βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ως προς την αλήθεια των στοιχείων, που αναγράφονται στον
πίνακα έργων που παρατίθεται ανωτέρω. Η έλλειψη των παραπάνω προϋποθέσεων ή η μη προσήκουσα
απόδειξή τους καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Β) Προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα προκειμένου να
ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας οφείλει, προκειμένου
να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού σε
αντίθετη περίπτωση,
i. κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το
ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητα και θέση για την παροχή του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και
περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών και ειδικότερα:
•

Στοιχεία της εταιρείας-επιχείρησης

•

Περιγραφή της εταιρικής δομής συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος
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•

Περιγραφή των τομέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας-επιχείρησης

•

Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής, διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων, υλικών κλπ

•

Ενδεικτική αναφορά σε πελάτες της εταιρείας-επιχείρησης (πελατολόγιο)

Γ) να διαθέτουν Ομάδα Έργου η οποία πρέπει να αποτελείται από άτομα που έχουν σωρευτικά εμπειρία σε:
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
• Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, (κατά προτίμηση Πολυτεχνικής Σχολής ή σχολής Πληροφορικής
και επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με Πληροφορική)
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager)
συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα με τουλάχιστον τρία
(3) έτη ήτοι 36 Α/Μ εμπειρίας.
• Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και Mobile εφαρμογών
Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
•

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών, (κατά προτίμηση Πολυτεχνικής Σχολής ή σχολής Πληροφορικής
και επιθυμητό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με Πληροφορική)

•

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project Manager)
συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα με τουλάχιστον
ενός (1) έτους ήτοι 12 Α/Μ εμπειρία..

•

Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και Mobile εφαρμογών

Τα Μέλη της Ομάδας Έργου
Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται
Α) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, τα οποία να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα και εμπειρία,
επαρκώς αποδεικνυόμενα: Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων
δράσεων συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης και ειδικότερα σε ανάπτυξη εικονικής περιήγησης για
κινητά τηλέφωνα
Β) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες δημιουργία 3D
μοντέλων για κτίρια ή/και αντικείμενα.
Γ) από τουλάχιστον ένα άτομο με επαγγελματική εμπειρία σε έργα GIS (χαρτογραφικών δεδομένων)
Δ) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με επαγγελματική εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες
Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης
Ε) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με επαγγελματική εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες
επικοινωνίας και δημοσιότητας.
Όλα τα παραπάνω μέλη θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ.
Ο οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει κατάλογο όλων των στελεχών που θα απασχοληθούν στην
προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α

Ον/μο
Στελέχους

Εταιρεία (σε
περίπτωση
Ένωσης /
Κοινοπραξίας)

Θέση στην
Ομάδα
Έργου

Ειδικότητα

Έτη
Εμπειρίας

Σχέση εργασίας με
τον Υποψήφιο
Ανάδοχο (Έμμισθο
Προσωπικό /
Εξωτερικός

Συναφώς ο οικονομικός φορέας απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ως προς την
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αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα προτεινόμενης στελέχωσης αυτού.
Προκειμένου να αποδείξει ότι το προσωπικό που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα αναγκαία επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα
οφείλει να καταθέσει τόσο για τους Υπευθύνους Έργου (ως επίσης και για τους αναπληρωτές τους) όσο και
για τα μέλη της Ομάδας Έργου αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τα
εμπλεκόμενα μέλη, ως αναφέρονται ανωτέρω, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, ως προς την αλήθεια των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσκομιζόμενο Βιογραφικό τους Σημείωμα.
Επισημαίνεται ότι αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου καθώς και μελών της Ομάδας Έργου κατά τη
διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσης, μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη με
αντίστοιχα προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου και μετά από σχετική
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη
τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας από πλευράς αναδόχου, επέρχεται η έκπτωσή του και επιβάλλονται,
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση στελέχους ή
συνεργάτη που συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων της σύμβασης, εφόσον κατά την αιτιολογημένη
κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στο
σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για την εξεύρεση αντικαταστάτη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός,
αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες
στο νόμο κυρώσεις.
Από τον οικονομικό φορέα ζητείται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986
υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει:
•

ότι διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών,

•

ότι θα έχει στη διάθεσή του μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με τις
τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό
ανάθεση σύμβασης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη εφαρμογών περιεχομένου ή άλλο ισοδύναμο, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας.
β) πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο, ημεδαπού ή
αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ασφάλειας.
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος
οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 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 αυτούς. 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.
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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 ικανότητες18.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 19.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά
φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
2.2.8.2. Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και
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Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 ν. 4412/2016.
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μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα το οποίο
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 120.
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.21 Ο
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ22.
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 αυτής23.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,24 την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης25 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
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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/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021
Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),
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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 απάντησης26.
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 του27.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν28.
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,
26
27
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Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019.
Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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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 του29.
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 του30
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 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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

29
30

Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
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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 νομοθεσίας31.
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ.
α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή
άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 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.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπογεγραμμένους ισολογισμούς για τα ζητούμενα έτη.
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.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής για πελάτες που είναι δημόσιοι
οργανισμοί και βεβαίωση καλής εκτέλεσης από ιδιώτες πελάτες.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι
πιστοποιητικά:
α) πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ με πεδίο εφαρμογής το σχεδιασμό
και την ανάπτυξη εφαρμογών περιεχομένου ή άλλο ισοδύναμο, ημεδαπού ή αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας
β) πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001:2013 ή άλλο ισοδύναμο, ημεδαπού ή
αλλοδαπού οργανισμού ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ασφάλειας.

31

Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφασηπρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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 καταλόγους32 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται
32

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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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.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, και σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα
δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.3

•

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

•

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών33. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Κριτήρια Ανάθεσης

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

33

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σν)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)
ΟΜΑ∆Α Α/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

35%

Κ.1 Αντίληψη, κατανόηση του έργου και παρουσίαση των τεχνικών λύσεων

10%

Κ.2 Ετοιμότητα και φιλικότητα των λύσεων, κάλυψη τεχνικών προδιαγραφών – επιπλέον
λειτουργικότητα

10%

Κ.3 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική- Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης Βαθμός Ολοκλήρωσης - Επιπλέον Χαρακτηριστικά, Κάλυψη Οριζοντίων Απαιτήσεων

15%

ΟΜΑ∆Α Β/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20%

Κ.4 Περιγραφή μεθοδολογίας παροχής Υπηρεσιών και προσαρμογή στις τεχνολογικές
απαιτήσεις του Έργου και τις προδιαγραφές

15%

Κ.5 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, και τεχνικής υποστήριξης (Υπηρεσίες Εγγύησης, Υποστήριξης,
Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών)

5%

ΟΜΑ∆Α Γ/ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

25%

Κ.6 Ετοιμότητα, αποτελεσματικότητα και επάρκεια της συνολικής λύσης

25%

ΟΜΑ∆Α Δ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

20%

Κ.7 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου, Μεθοδολογία Διοίκησης του Έργου Οργανωτική αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης Έργου

10%

Κ.8 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα)

10%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

Κριτήριο Κ.1: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να αναπτύξει
λεπτομερώς την προτεινόμενη λύση όσον αφορά τις Λειτουργικές Προδιαγραφές του Έργου,
περιγράφοντας πως θα καλυφθούν τα κριτήρια στους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι έχει πλήρη αντίληψη και κατανόηση του έργου καθώς και ότι η προτεινόμενη λύση καλύπτει
τα αντίστοιχα κριτήρια
Κριτήριο Κ.2: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να αναπτύξει
λεπτομερώς την προτεινόμενη λύση όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, περιγράφοντας
πως η προτεινόμενη τεχνική λύση θα καλύψει τα απαραίτητα κριτήρια με όσο το δυνατόν λιγότερη
υλοποίηση νέου κώδικα.
Κριτήριο Κ.3: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να αναπτύξει
λεπτομερώς την Αρχιτεκτονική και την Τεχνολογία της προτεινόμενης λύσης ώστε να καλύπτονται τα
αντίστοιχα κριτήρια στους Πίνακες Συμμόρφωσης όσον αφορά την Αρχιτεκτονική, την Ολοκλήρωση, και
την Κάλυψη των Οριζόντιων Απαιτήσεων.
Κριτήριο Κ.4: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να περιγράψει
λεπτομερώς την μεθοδολογία Παροχής των Υπηρεσιών ώστε να αποδεικνύεται η δυνατότητα κάλυψης και
προσαρμογής τους στις τεχνολογικές απαιτήσεις του Έργου και τις αναλυτικές προδιαγραφές. Η κάλυψη
των απαιτήσεων θα πρέπει να αποδειχθεί με την απαραίτητη ανάλυση για την προσέγγιση ενός τέτοιου
έργου με περιγραφή των διαδικασιών που θα ακολουθήσει. Σχετικές πιστοποιήσεις για τη μεθοδολογία
παροχής υπηρεσιών θα προσμετρήσουν εις όφελος του.
Κριτήριο Κ.5: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να περιγράψει
λεπτομερώς τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά τη διάρκεια του Έργου στις περιόδους Εκπαίδευσης,
Τεχνικής Υποστήριξης, όπου θα περιγράψει τις ενέργειες που θα κάνει στις φάσεις αυτές του Έργου
καθώς και τις διαδικασίες που θα τηρήσει από πλευράς του.
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Κριτήριο Κ.6: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να περιγράψει και να
παρουσιάσει λεπτομερώς την προτεινόμενη λύση όσον αφορά την επάρκεια της για την κάλυψη των
αναγκών του έργου βάσει αντίστοιχων υλοποιήσεων ώστε να αποδεικνύεται η ετοιμότητα και η
αποτελεσματικότητά της.
Κριτήριο Κ.7: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να περιγράψει
αναλυτικά το σχήμα διοίκησης του έργου για την ομάδα του αναδόχου και την αντίστοιχη ομάδα του
Οργανισμού. Επιπρόσθετα θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την μεθοδολογία διοίκησης του έργου, τις
διαδικασίες που θα ακολουθήσει για να εξασφαλίσει την επιτυχή υλοποίηση και παράδοση του έργου, τα
πιθανά ρίσκα και τις διαδικασίες για την διαχείριση των ρίσκων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να
συμπεριλάβει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς βιογραφικά για όλα τα μέλη της ομάδας έργου ώστε να
καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές. Διαθέσιμες πιστοποιήσεις για την Διαχείριση Έργων θα
προσμετρήσουν θετικά.
Κριτήριο Κ.8: Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στο Τεχνικό Τμήμα της Προσφοράς να παρουσιάσει
αναλυτικό πλάνο υλοποίησης του έργου που θα συμμορφώνεται με το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα της
διακήρυξης και όπου θα είναι διακριτές οι φάσεις του έργου με τα αντίστοιχα ορόσημα και παραδοτέα.

2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*Κ6+ σ7*Κ7+ σ8*Κ8
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή
(Α) της σχέσης:
Α = 0,80 (T/Tmax) + 0,20 (Οmin/Ο)
όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,
Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,
Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,
Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς,
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης κάθε προσφοράς, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με τον μεγαλύτερο
Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν τον ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Η συνολική βαθμολόγηση βάσει των ανωτέρω τύπων είναι στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.
2.3.2 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Δεν εφαρμόζεται
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α.
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.34
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
34

Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες.
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ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 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 αυτόν35.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
35

Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως
άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ.
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά
περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που
παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως
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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 κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στο ως άνω Παράρτημα
Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να είναι δομημένη σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης της παρ. 2.3.1. H τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά. Τέλος, στον (υπο)φάκελο της τεχνικής προσφοράς
υποβάλλονται και όλα τα επί μέρους στοιχεία, φυλλάδια, βεβαιώσεις προς επιβεβαίωση της συμμόρφωσης
στις προδιαγραφές
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν36.
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 και
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της διακήρυξης.
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 σύμβασης.
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 διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.

36

Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 2.2.6
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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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 προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, 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 10/01/2022 και ώρα 10:00:00 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 Αρχή37.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 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.

37

Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των
παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4
της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα
ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς38 η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
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 κατακύρωσης39.

38
39

Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
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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 παρούσας40.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.541.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας,
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.42
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Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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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 του43.
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.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής44. 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.45
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Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021.
Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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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.
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.46

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
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Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021.
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης,
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 .
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
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.
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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 ακύρωσης47 .
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.
4782/202148 , σύμφωνα με τις οποίες:
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.

47
48

Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016
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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3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
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, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο σχετικό Παράρτημα V 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 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. Αν οι
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών,
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης49 .
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.50. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
49
50

Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

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)51. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της.
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

51

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).
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
•
20% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Π2.1.1 – Ανάπτυξη
επικοινωνιακής στρατηγικής, Π2.1.2 - Διαδικτυακή Πύλη του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Π2.1.3 Παραγωγή υλικού δημοσιότητας του έργου και Π3.1.2 - Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART.
•
25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Π3.1.3 - Ψηφιακή παραγωγή
και σε εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον πολιτιστικό άτλαντα του έργου και Π4.1.2 - 3D modelling για
τρία (3) μνημεία
•
25% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Π5.1.3 – Σύστημα
διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, Π5.1.3 – Σταθερός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου και
Π5.1.4 – Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
•
30% του συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση και παραλαβή των Π4.1.3 – Ψηφιακό παιχνίδι,
Π4.1.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού, Π2.1.4 – Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου και Π6.1.1 –
Διοργάνωση Εκθέσεων
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201652, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 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
Συμβάσεων53
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. 4412/201654.
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)55 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ….% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος

52
53
54

55

Άρθρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.
Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, 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 20 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,
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 αρχής56.
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα: ….
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

56

Άρθρο 218 του ν.4412/2016
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παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (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
Ιωαννίνων, στηνατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201657.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της
παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την ΕΠΠΕ
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι την Οικονομική 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 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 σύμβασης

6.2.1. Η Σύμβαση αρχίζει από την από την υπογραφή της και λήγει μέχρι την αποδοχή των παραδοτέων και
την πληρωμή τους από την αναθέτουσα αρχή. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους έξι (6) μήνες από
την υπογραφή της (με τμηματικές παραδόσεις) και δεν μπορεί να ξεπερνά τη λήξη του έργου «Stone.Art».
Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου «Stone.Art» τότε παρατείνεται αυτοδικαίως
και κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο παράτασης του έργου, η αντίστοιχη σύμβαση του Αναδόχου με
την Αναθέτουσα Αρχή.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές
/ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

Περιγραφή Παραδοτέου

Χρόνος
έναρξης

Χρόνος
Ολοκλήρωσης

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ2

2.1.1 – Ανάπτυξη
επικοινωνιακής
στρατηγικής

ΠΕ2

2.1.2 - Διαδικτυακή
Πύλη του έργου και
μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

Διαδικτυακή Πύλη του έργου και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ2

2.1.3 - Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας του
έργου

Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
του έργου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τρείς Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ2

2.1.4 – Οργάνωση
Τελικού Συνεδρίου

Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή της

Ανάπτυξη
στρατηγικής.

επικοινωνιακής
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σύμβασης

ΠΕ3

3.1.2 - Ανάπτυξη
του Πολιτιστικού
Brand STONE.ART

Ανάπτυξη του Πολιτιστικού
Brand STONE.ART

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ3

3.1.3 – Ψηφιακός
διαδραστικός
χάρτης και
εκτυπώσιμη έκδοση
άλμπουμ με τον
πολιτιστικό άτλαντα
του έργου

Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης
και
εκτυπώσιμη
έκδοση
άλμπουμ με τον πολιτιστικό
άτλαντα του έργου με ιστορικά,
κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία
της περιοχής του έργου σχετικά
με την πέτρινη χειροτεχνία και
μνημεία.

ΠΕ4

4.1.2 –
Τρισδιάστατη
απεικόνιση και
μοντελοποίηση (3D
modelling) τριών (3)
πέτρινων μνημείων

Τρισδιάστατη απεικόνιση και
μοντελοποίηση (3D modelling)
τριών (3) πέτρινων μνημείων με
στόχο την άνάδειξη σημαντικών
τεχνικών,
κατασκευαστικών
αλλά και ιστορικών στοιχείων.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

4.1.3 – Ψηφιακό
παιχνίδι

Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες
αφής που θα εγκατασταθεί στο
κάθε
Ψηφιακό
Εκθεσιακό
Κέντρο με την αξιοποίηση των
παραγόμενων από το έργο 3D
μοντέλων καθώς και άλλων
σημαντικών στοιχείων σχετικά
με την τέχνη της πέτρας
(τεχνικές, μνημεία κλπ).

Ένα μήνα
μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη
Μήνες
Μετά
την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ4

4.1.4 – Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού που θα παρουσιάζει
τα πολιτιστικά τεκμήρια της
περιοχής συγκεντρώνοντας και
αναδεικνύοντας όλο το ψηφιακό
υλικό που παράχθηκε κατά την
υλοποίηση του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Πέντε Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

ΠΕ5

5.1.3 – Σύστημα
διαχείρισης και
προβολής
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου.

Περιλαμβάνει
το
Σύστημα
διαχείρισης
και
προβολής
πολιτιστικού
περιεχομένου
(CMS) για το περιεχόμενο του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

ΠΕ4

Σελίδα 55

21PROC009640294 2021-12-01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΕ5

ΠΕ5

ΠΕ6

5.1.3 – Σταθερός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
που θα εγκατασταθεί στο
Μουσείο
Πέτρας
στην
Πυρσόγιαννη και θα προβάλει
όλο το ψηφιακό υλικό που
παράχθηκε κατά την υλοποίηση
του έργου (3D μοντέλα,
ψηφιακό παιχνίδι, κλπ).

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

5.1.4 – Φορητός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο το οποίο θα διαχειρίζεται
ο Δήμος Κόνιτσας θα είναι
παρόμοιο με τον Σταθερό
Εξοπλισμό
Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου εκτός από
τις θέσεις καθήμενων και θα
έχει τη δυνατότητα μεταφοράς
σε εκθέσεις σε διάφορα σημεία
της χώρας με στόχο την
ανάδειξη και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την υπογραφή
της σύμβασης

6.1.1 - Διοργάνωση
Εκθέσεων

Εγκατάσταση
φορητού
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
σε 2 πολιτιστικούς χώρους,
εκθεσιακά κέντρα ή μουσεία για
την ανάδειξη και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή της
σύμβασης

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 αναδόχου58. 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 έκπτωτος59 Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, 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 I 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
58

59

Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν
παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος Κόνιτσας συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο με τίτλο: «Preservation and promotion of significant
stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques «Stone.Art», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II «Ελλάδα-Αλβανία
2014-2020»».
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Boosting the local economy», Στόχο: 2.1 Preserve
cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area στο
πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Συνεργασίας IPA II «ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020»».
Το εταιρικό σχήμα του έργου συντονίζεται από το Δήμο Κόνιτσας (Επικεφαλής Δικαιούχος) και
περιλαμβάνει επίσης ως εταίρους δικαιούχους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Δήμο Permet και το
Πανεπιστήμιο “Eqrem Çabej” Gjirokaster.
Η κεντρική ιδέα του έργου αφορά στην αξιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη της τέχνης της πέτρας ως ένα
εμβληματικό χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής, με απώτερο στόχο να δημιουργηθεί ένας βασικός
πόλος έλξης τόσο σε τουριστικό όσο και εκπαιδευτικό πεδίο στην περιοχή παρέμβασης.
Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την παραγωγή περιεχομένου, την υλοποίηση ψηφιακού παιχνιδιού,
πλατφόρμας διαχείρισης πολιτισμικού περιεχομένου και προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια των
παραδοτέων D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4, D3.1.2, D3.1.3, D4.1.2, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.3, D5.1.3, D5.1.4 και
D6.1.1» για την υλοποίηση της Πράξης “ Preservation and promotion of significant stone monuments &
buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques - «Stone.Art» ”, το οποίο αφορά
στα ακόλουθα:
Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

ΠΕ2

2.1.1 – Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής

ΠΕ2

2.1.2 - Διαδικτυακή Πύλη του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΠΕ2

2.1.3 - Παραγωγή υλικού δημοσιότητας του έργου

ΠΕ2

2.1.4 – Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

ΠΕ3

3.1.2 - Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART

ΠΕ3

3.1.3 - Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης και εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον
πολιτιστικό άτλαντα του έργου

ΠΕ4

4.1.2 - Τρισδιάστατη απεικόνιση και μοντελοποίηση (3D modelling) τριών (3)
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πέτρινων μνημείων
ΠΕ4

4.1.3 – Ψηφιακό παιχνίδι

ΠΕ4

4.1.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού

ΠΕ5

5.1.3 – Σύστημα διαχείρισης και προβολής Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

ΠΕ5

5.1.3 – Σταθερός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

ΠΕ5

5.1.4 – Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου

ΠΕ6

6.1.1 - Διοργάνωση Εκθέσεων

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Stone.Art»
Β. 1 Γενικές Πληροφορίες Πράξης
Τα στοιχεία της παρούσας Πράξης παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:
Τίτλος Πράξης: « Preservation and promotion of significant stone monuments & buildings of the CB area and
continuation of traditional building techniques »
Ακρωνύμιο: «Stone.Art»
Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Κόνιτσας
Διάρκεια του Προγράμματος: 23 μήνες
Έναρξη: 30/01/2020
Λήξη: 31/12/2021
Β.2. Περίληψη Πράξης, στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να αναδείξει την Τέχνη της Πέτρας και την παράδοση
των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των περιοχών
παρέμβασης και να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Οι δύο αυτές
περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικό τοπίο και εξαιρετικά μνημεία που συνδυαζόμενα με την πολιτιστική
τοπική παράδοση μπορούν να δώσουν ώθηση στη θεματική και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. Βασικοί
άξονες του έργου είναι αφενός η επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή της τέχνης των μαστόρων για
την ανάδειξη σημαντικών πέτρινων μνημείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και την ενεργή
συμμετοχή και αλληλεπίδραση των επισκεπτών και αφετέρου η διατήρηση της τέχνης των μαστόρων ως
εκπαιδευτικό εργαλείο για τις μελλοντικές γενεές.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
1. Συνεισφορά στην τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή παρέμβασης μέσω της προώθησης
συγκεκριμένων κοινών πολιτιστικών παραδόσεων.
2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την Τέχνη της Πέτρας και τα πέτρινα μνημεία της
περιοχής.
3. Ενθάρρυνση απόκτησης περεταίρω γνώσης και πληροφόρησης σχετικά με τη διατήρηση της
πέτρινης χειροτεχνίας και των μνημείων της πέτρας μέσω της ανάπτυξης δομών πολιτιστικής
έρευνας.
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4. Λειτουργία “Σχολής Πέτρας” και Ψηφιακών Εκθεσιακών Κέντρων.
5. Προώθηση και αξιοποίηση της Τέχνης της Πέτρας στον τομέα του θεματικού τουρισμού με την
ενίσχυση των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της.
6. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή παρέμβασης.
Β.3. Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης: ………….708.048,00€
Β.4. Εταίροι Πράξης:
Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από έξι (6) εταίρους:
•
•
•
•

Lead Partner: Municipality of Konitsa (MoK)
Partner 2: Municipality of Permet (MoP)
Partner 3: University of Ioannina (Dep. Of Architecture) (UoI)
Partner 4: University of Gjirokastër (Dep. of History) (UoG

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Έργο και οι υπηρεσίες του Αναδόχου αφορούν στην υλοποίηση του Έργου: «Preservation and
promotion of significant stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional
building techniques ” - «Stone.Art», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»
ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου Έργου είναι 127.258,06€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικά
157.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με ακρωνύμιο
«Stone.Art», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 με ενάριθμο έργου
518/6.
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων ανά
Πακέτο Εργασίας.
Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

ΠΕ2

2.1.1 –
Ανάπτυξη
επικοινωνιακής
στρατηγικής

ΠΕ2

2.1.2 Διαδικτυακή
Πύλη του
έργου και μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης

ΠΕ2

2.1.3 Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας
του έργου

ΠΕ2

2.1.4 –
Οργάνωση
Τελικού

Χρόνος
έναρξης

Χρόνος
Ολοκλήρωσης

Προϋπολογισμένη
δαπάνη (με ΦΠΑ)

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

4.500,00€

Διαδικτυακή Πύλη του έργου και
μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

5.000,00€

Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
του έργου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τρείς Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

9.700,00€

Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή

3.000,00€

Περιγραφή Παραδοτέου

Ανάπτυξη
στρατηγικής.

επικοινωνιακής

Σελίδα 60

21PROC009640294 2021-12-01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Συνεδρίου

της
σύμβασης

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

15.000,00€

Υπογραφή
της
σύμβασης

Δύο Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

15.000,00€

24.000,00€

ΠΕ3

3.1.2 Ανάπτυξη του
Πολιτιστικού
Brand
STONE.ART

ΠΕ3

3.1.3 –
Ψηφιακός
διαδραστικός
χάρτης και
εκτυπώσιμη
έκδοση
άλμπουμ με
τον πολιτιστικό
άτλαντα του
έργου

ΠΕ4

4.1.2 –
Τρισδιάστατη
απεικόνιση και
μοντελοποίηση
(3D modelling)
τριών (3)
πέτρινων
μνημείων

Τρισδιάστατη απεικόνιση και
μοντελοποίηση (3D modelling)
τριών (3) πέτρινων μνημείων με
στόχο την άνάδειξη σημαντικών
τεχνικών,
κατασκευαστικών
αλλά και ιστορικών στοιχείων.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

4.1.3 –
Ψηφιακό
παιχνίδι

Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες
αφής που θα εγκατασταθεί στο
κάθε
Ψηφιακό
Εκθεσιακό
Κέντρο με την αξιοποίηση των
παραγόμενων από το έργο 3D
μοντέλων καθώς και άλλων
σημαντικών στοιχείων σχετικά
με την τέχνη της πέτρας
(τεχνικές, μνημεία κλπ).

Ένα μήνα
μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

18.000,00€

ΠΕ4

4.1.4 –
Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού που θα παρουσιάζει
τα πολιτιστικά τεκμήρια της
περιοχής συγκεντρώνοντας και
αναδεικνύοντας όλο το ψηφιακό
υλικό που παράχθηκε κατά την
υλοποίηση του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Πέντε Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

20.000,00€

ΠΕ5

5.1.3 –
Σύστημα
διαχείρισης και
προβολής
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου.

Περιλαμβάνει
το
Σύστημα
διαχείρισης
και
προβολής
πολιτιστικού
περιεχομένου
(CMS) για το περιεχόμενο του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

10.000,00€

ΠΕ4

Ανάπτυξη του Πολιτιστικού
Brand STONE.ART

Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης
και
εκτυπώσιμη
έκδοση
άλμπουμ με τον πολιτιστικό
άτλαντα του έργου με ιστορικά,
κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία
της περιοχής του έργου σχετικά
με την πέτρινη χειροτεχνία και
μνημεία.
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ΠΕ5

ΠΕ5

ΠΕ6

5.1.3 –
Σταθερός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
που θα εγκατασταθεί στο
Μουσείο
Πέτρας
στην
Πυρσόγιαννη και θα προβάλει
όλο το ψηφιακό υλικό που
παράχθηκε κατά την υλοποίηση
του έργου (3D μοντέλα,
ψηφιακό παιχνίδι, κλπ).

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

17.000,00€

5.1.4 –
Φορητός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο το οποίο θα διαχειρίζεται
ο Δήμος Κόνιτσας θα είναι
παρόμοιο με τον Σταθερό
Εξοπλισμό
Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου εκτός από
τις θέσεις καθήμενων και θα
έχει τη δυνατότητα μεταφοράς
σε εκθέσεις σε διάφορα σημεία
της χώρας με στόχο την
ανάδειξη και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Τέσσερις
Μήνες Μετά
την
υπογραφή
της
σύμβασης

13.000,00€

6.1.1 Διοργάνωση
Εκθέσεων

Εγκατάσταση
φορητού
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
σε 2 πολιτιστικούς χώρους,
εκθεσιακά κέντρα ή μουσεία για
την ανάδειξη και διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου.

Υπογραφή
της
σύμβασης

Έξη Μήνες
Μετά την
υπογραφή
της
σύμβασης

3.600,00€

Αναλυτικά, για τα παραπάνω Παραδοτέα το περιβάλλον είναι το εξής:
Γενικές Αρχές Συστήματος
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν:
•

•

Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα», δηλαδή
ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που θα
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.

Αρθρωτή (modular) σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος και των εφαρμογών, ώστε να
επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές
διακριτών τμημάτων λογισμικού.
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•

Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες
(Web Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων.

•

Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η
οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πολιτών-χρηστών (client tier), το επίπεδο
επιχειρησιακής λογικής (application / business logic tier) και το επίπεδο των δεδομένων (data tier).

•

Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά
τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο θα:
-

επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων
υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους

-

επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με
τις εφαρμογές

-

διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος.

•

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για ανταλλαγή δεδομένων στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας
(π.χ. αξιοποίηση XML, XSD κλπ). Σε σπάνιες (επιχειρησιακά) περιπτώσεις ανταλλαγής "scanned
information", το σύστημα θα μπορεί να δέχεται και διαχειρίζεται αρχεία εγγράφων που ακολουθούν
ελεύθερα χρησιμοποιούμενο πρότυπο ευρέως διαδεδομένο στην αγορά (πχ.Pdf) καθώς επίσης και
αρχεία σε μορφή που δεν απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό ανάγνωσης (π.χ. jpeg, tiff, bmp κλπ).

•

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης
μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την
αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα
δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται:
-

Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών

-

Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων

-

Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας

-

Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα

-

Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων

•

Υποστήριξη χρήσης κέντρου δεδομένων με δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών
Mηχανών (Virtualization) για την ικανοποίηση της «υπηρεσιοστραφούς» (service oriented)
κατεύθυνσης σχεδιασμού ως προς τη δυνατότητα διάθεσης και διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων
(cpus /cores, memory, δίσκοι κλπ) ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service) με κύριο σκοπό την υψηλή
διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση.

•

Διαλειτουργικότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων
interfaces/ web services για την ηλεκτρονική άντληση δεδομένων, όσο και με μεγάλες ψηφιακές
βάσεις γνώσης (π.χ. Wikipedia), πλατφόρμες ανάλυσης και διάδοσης (Videoactive/EUScreen, κοκ) αλλά
και ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών καταλογοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η
Europeana.

•

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση
των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους

•

Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους
χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.

•

Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν:
-

Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται

-

Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών
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•

Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς
και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των
χρηστών (user manuals)

•

Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα

Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να υιοθετηθεί η χρήση Ανοικτών Προτύπων (Open Standards)
για το λογισμικό και τις διαδικασίες και ανοιχτών μορφών (Open Formats) για τα δεδομένα και το
περιεχόμενο. Για την υλοποίηση και την ανάπτυξη των εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
λογισμικά ανοικτού κώδικα. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να διαθέτουν APIs για την διασύνδεση με
τρίτα συστήματα ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα φροντίσει για την διάθεση των εφαρμογών σε δημόσιο
repository όπως το Github.
Για την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Σχεδιασμός “digital by default” για
όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, με την εφαρμογή των αρχών «Privacy by Design and by Default» του
κανονισμού GDPR. Επιπλέον, θα είναι υποχρεωτική η διαδικασία του «Ενιαίου Σχεδιασμού» (Integrated
Planning Process) η οποία θα περιλαμβάνει τη διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων, διάθεσης
ανοικτών APIs και ανάπτυξης δημόσιων SDKs.
Λόγω της ιδιαιτερότητας των σημείων ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει χρήση σύγχρονων μεθόδων
και εργαλείων ψηφιοποίησης παραγωγής σύγχρονου ψηφιακού περιεχομένου με τεχνολογίες εικονικής
πραγματικότητας (Virtual Reality) και επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).
Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τη τεχνολογία των επιμέρους υποσυστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου.
Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τα συστήματα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:
•

•

Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (Open Architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών
προτύπων που θα διασφαλίζουν:
-

την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια εφαρμογών
του νέου συστήματος

-

την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους.

Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη
δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και
υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
-

Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την
ολοκλήρωση/ διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με
εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με σκοπό την κάλυψη
ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του επιχειρησιακού χαρακτήρα του φορέα.

-

Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML,
SOAP, UDDI κλπ.),

-

Υποστήριξη των αντίστοιχων διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών.

•

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης
μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους
χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου, είτε ως πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας.
Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα
διαθέσιμα δεδομένα.

•

Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών
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και την ευκολία εκμάθησής τους
•

Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών.

•

Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των
συστημάτων που θα προσφερθούν.

•

Όλες ανεξαιρέτως οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη
(τελικού και διαχειριστή) να απαιτούν μόνο έναν κοινό web browser, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα
που αυτοί υποστηρίζουν π.χ.: Microsoft IE 8+, Firefox 12+, Google Chrome 21+, Opera 12+, Safari 5+

•

Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός εναλλακτικά
λειτουργικά συστήματα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει από τον φορέα μελλοντικά τέτοια ανάγκη.

•

Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων
εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επαναεισαγωγή του κωδικού (single sign-on).

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν στην Προσφορά τους αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης
του έργου.
Ανοικτά Δεδομένα
Το έργο κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για ευκολότερη
και αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων μεταξύ τους αλλά και των συστημάτων και
των χρηστών. Το σύνολο του ψηφιακού πoλυμεσικού υλικού που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου
και θα αποτελέσει το προβαλλόμενο απόθεμα θα οργανωθεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων..
Ευχρηστία Συστήματος/ Εφαρμογών
Οι υπό ανάπτυξη εφαρμογές οφείλουν να παρέχουν ένα εύχρηστο και κατανοητό σημείο διεπαφής
(interface) το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα – πληροφορίες. Παράλληλα, θα
διασφαλίζεται η εύκολη πλοήγηση στο ψηφιακό περιεχόμενο και ο εντοπισμός του χωρίς μεγάλο
αριθμό βημάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, οι εφαρμογές θα πρέπει να βασίζονται
σε διαδεδομένες σχεδιαστικές αρχές, όπως είναι η γραφική και πολυμεσική διεπαφή χρήστη,
διαφάνεια, άμεση απόκριση, φιλικότητα κλπ.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από το σύνολο
των διεπαφών:
•

Η σχεδίαση και υλοποίηση των διεπαφών θα πρέπει να λάβει υπόψη την αρχή της στόχευσης προς τον
τελικό χρήστη, διασφαλίζοντας την απαίτηση αυτή με διάφορους τρόπους όπως ευκολία χρήσης των
διεπαφών, ομοιομορφία και συνέπεια στον σχεδιασμό, εξασφάλιση εύκολης πλοήγησης, κλπ.

•

Σημαντική συνιστώσα της σχεδίασης αποτελεί ο αυξημένος βαθμός αλληλεπιδραστικότητας με τους
χρήστες

•

Όλες οι διεπαφές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία και συνέπεια ως προς τον τρόπο
παρουσίασης, δίνοντας, αφενός, το οπτικό στίγμα του φορέα και αφετέρου, διευκολύνοντας τη
γρήγορη εξοικείωση και προσαρμογή του χρήστη στην εικόνα και τον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι, όλες
οι διεπαφές θα πρέπει να βασιστούν σε ενιαίο σχεδιασμό μορφοτύπων, ενώ η χρήση συμβόλων,
γραφικών απεικονίσεων, κουμπιών, χρωμάτων, λεξιλογίου κτλ. θα πρέπει να αντανακλά αντίστοιχη
σημασία

•

Η πλοήγηση/περιήγηση του χρήστη θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω της εμφάνισης εναλλακτικών
στοιχείων διευκόλυνσης πρόσβασης και «προσανατολισμού», όπως μονοπάτια (breadcrumbs), χάρτες
(sitemaps) κλπ.

•

Η σχεδίαση και υλοποίηση των διεπαφών θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό συντηρησιμότητας
με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις που να επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη ενημέρωση και
αντικατάσταση του περιεχομένου, την αφαίρεση περιεχομένου που κρίνεται ξεπερασμένο κλπ.
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Απαιτήσεις Προσβασιμότητας
Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας και των
εφαρμογών του έργου, η κατασκευή των εφαρμογών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις
ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο
τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA).
Διαλειτουργικότητα & Διασυνδεσιμότητα
Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος για τη μεταφορά και
χρησιμοποίηση της πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά
συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά σε:
•

Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της
πληροφορίας / δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων).

•

Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες
επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται
στο προηγούμενο σημείο).

•

Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και στα
δεδομένα (ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την
προστασία των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας).

•

Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των
δεδομένων (τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την
αναζήτηση πληροφοριών στο πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών).

Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο του έργου, αυτή ορίζεται ως εξής:
✓

Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο.

✓

Διασυνδεσιμότητα με υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων όπως η
υφιστάμενη διαδικτυακή πύλη της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών αρχών
διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας.
Κάποια βασικά στοιχεία κάθετης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του συστήματος με τα ήδη
υπάρχοντα συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα εξής:
✓

Διασύνδεση και πλήρη και ομαλή επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας
Αρχής ή άλλον κατάλληλο που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

Όσον αφορά στην εξωτερική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του συστήματος, αυτή αφορά στα
εξής σημεία:
✓

Δυνατότητα για μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα ή παρόμοιου
χαρακτήρα συστήματα

✓

Δυνατότητα συμμετοχής σε ροές δεδομένων (RSS Feeds), μέσω άλλων δικτυακών τόπων, με χρήση
συναφών τεχνολογιών RSS Aggregators/readers.

Με στόχο το ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί να είναι διαλειτουργικό και αναζητήσιμο από μεγάλες εθνικές
και διεθνείς πλατφόρμες ανάδειξης και συσσωρευτές διάχυσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
(Wikipedia, Europeana, κλπ), θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει για την ανάπτυξη ανοικτών APIs και Web
Services ως μέρος της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να
συμμορφωθεί κατ’ελάχιστον με τα εξής:
•

Δυνατότητα διασύνδεσης των εφαρμογών με κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο, όπως DSpace, OMEKA,
κ.ά.
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•

Επιλογή κάποιας ανοικτής άδειας χρήσης Creative Commons

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει τους τρόπους και τις
τεχνολογίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οριζόντιας, κάθετης
και εξωτερικής διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του προτεινόμενου συστήματος.

Ανάλυση Παραδοτέων
Π2.1.1 - Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής

Το εν λόγω παραδοτέο σχετίζεται με την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των
παραγόμενων προϊόντων του Έργου σύμφωνα με τη Στρατηγική Επικοινωνίας του Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναπτύξει την Επικοινωνιακή Στρατηγική του Έργου η οποία αποτελείται από
δύο μέρη: (α) το Σχέδιο Επικοινωνίας του Έργου, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας και θα
παραδοθεί αμέσως μετά την έναρξη του Έργου και (β) την έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων
επικοινωνίας που θα παραδοθεί στο τέλος του Έργου και θα αξιολογεί την Επικοινωνιακή Στρατηγική του.

Π2.1.2 - Διαδικτυακή Πύλη του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το Π.2.1.2 αφορά τη δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Έργου όπως και την ενεργό παρουσία του
Έργου σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο ιστότοπος θα παρέχει πληροφορίες για το Έργο και θα αποτελεί εργαλείο κοινής χρήσης και μέσο
εναλλακτικής επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού. Η παρουσία στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Youtube) θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη της προόδου
του Έργου, την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για
εκδηλώσεις/δραστηριότητες, τη λήψη σχολίων/κριτικών, τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων και τέλος
την αύξηση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Έργου, όπως και τη
δημιουργία προφίλ του Έργου στα Κοινωνικά Δίκτυα (π.χ. Facebook, Twitter, YouTube). Οι ενέργειες αυτές
θα χρησιμοποιηθούν ως σημαντικοί δίαυλοι για την επικοινωνία των δραστηριοτήτων και των
αποτελεσμάτων του Έργου στο ευρύ κοινό. Επομένως, πρέπει να αναπτυχθούν κατά την αρχή του Έργου και
να ενημερώνονται τακτικά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

Π2.1.3 - Παραγωγή υλικού δημοσιότητας του έργου

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο αφορά την παραγωγή ενός (1) τηλεοπτικού και ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ,
ενός διαφημιστικού banner για την προώθηση του Έργου, έκδοση τεσσάρων (4) ενημερωτικών δελτίων
καθώς και τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή προωθητικών αντικειμένων (φακέλους, στυλό,
σημειωματάρια).

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού σποτ
στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα και θα εξασφαλίσει την διαφήμιση τους σε ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας, με στόχο τη διάδοση του Έργου στο ευρύ
κοινό. Αναπαραγωγή του τηλεοπτικού σποτ από τουλάχιστον δύο (2) τοπικούς/περιφερειακούς σταθμούς,
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πέντε (5) φορές την ημέρα για τουλάχιστον δύο (2) μήνες. Αναπαραγωγή του ραδιοφωνικού σποτ από
τουλάχιστον δύο (2) τοπικούς/περιφερειακούς σταθμούς, πέντε (5) φορές την ημέρα για τουλάχιστον δύο
(2) μήνες. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός διαφημιστικού
banner στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, καθώς και την διαφήμισή του σε υψηλής επισκεψιμότητας
ιστοτόπους της περιοχής της Ηπείρου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό, την παραγωγή και
τη διανομή τεσσάρων (4) σε σύνολο, εξαμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων (newsletter) στην Ελληνική και την
Αγγλική γλώσσα, τα οποία και θα προωθήσει σε ηλεκτρονική μορφή προς δημοσιοποίηση. Τέλος, θα
αναλάβει τον σχεδιασμό και την αναπαραγωγή προωθητικών αντικειμένων, όπως φάκελοι, στυλό και
σημειωματάρια, χίλια (1000) από το καθένα με σκοπό να διανεμηθούν στις εκδηλώσεις του Έργου.

Παραδοτέα ανάδοχου:

1.
2.
3.
4.

Ένα (1) τηλεοπτικό σποτ στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα.
Ένα (1) ραδιοφωνικό σποτ στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα.
Ένα (1) διαδικτυακό διαφημιστικό banner στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα.
Απολογιστική Έκθεση σχετικά με την προβολή στα Μέσα Ενημέρωσης των ως
άνω περιγραφόμενων μέσων προώθησης.
5. Τέσσερα (4) ενημερωτικά δελτία (newsletter)
6. Σχεδιασμό και αναπαραγωγή προωθητικών αντικειμένων
Π2.1.4 - Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο σχετίζεται με τις δραστηριότητες διάδοσης του Έργου. Σε αυτό το πλαίσιο θα
πραγματοποιηθεί ένα (1) τελικό συνέδριο του Έργου στα Ιωάννινα και θα έχει διάρκεια μιας (1) ημέρας.

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση και την πραγματοποίηση ενός (1) τελικού συνέδριου
στα Ιωάννινα διάρκειας μιας (1) ημέρας, που θα έχει σκοπό την παρουσίαση των κύριων εκροών του Έργου,
τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των εργασιών του, καθώς και την ανακοίνωση του κλεισίματος του
Έργου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders). Πρόκειται για την τελευταία δημόσια εκδήλωση του
Έργου και θα περιλαμβάνει παρουσίαση σε μορφή διαλέξεων / συζητήσεων σχετικά με τα αποτελέσματα
του, συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων/ενδιαφερομένων για τη καθιέρωση
βέλτιστων πρακτικών όπως και θα θέσει τις βάσεις για μελλοντική συνεργασία και δικτύωση.

Στις υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

1. η ενοικίαση χώρου για εκατό (100) άτομα.
2. η ενοικίαση του απαραίτητου εξοπλισμού (φορητός υπολογιστής, προβολέας, οθόνη, μικροφωνική
εγκατάσταση, παροχή διαδικτυακής υποστήριξης).
3. Τεχνική υποστήριξη για την ομαλή λειτουργία του οπτικοακουστικού εξοπλισμού.
4. Υπηρεσίες εστίασης μέσω της παροχής μπουφέ μεσημεριανού φαγητού για εκατό (100) άτομα.
5. Δύο διαλείμματα καφέ για εκατό (100) άτομα το καθένα.
6. Υπηρεσίες μεταγλώττισης και μετάφρασης.
7. Γραμματειακή υποστήριξη (κράτηση λίστας συμμετεχόντων).
8. Υπηρεσίες δημοσιότητας (δημιουργία ατζέντας καλεσμένων και αποστολή της πρόσκλησης).
9. Κάλυψη μέσω φωτογραφίας και βίντεο και μετέπειτα επεξεργασία του υλικού.
10. Προωθητικό υλικό
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Π3.1.2 - Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART

Η ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand STONE.ART θα αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο στα πλαίσια ενός
διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα εγγυάται τη μοναδικότητα της πολιτιστικής
ταυτότητας που στηρίζεται στην κληρονομιά της Τέχνης της Πέτρας των μαστόρων της περιοχής μέσω ενός
συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος. Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη ενός αναγνωρισμένου πολιτιστικού Brand
θα προσδώσει μια ισχυρή, κοινή και ξεχωριστή ταυτότητα στην Περιοχή Παρέμβασης, σεβόμενο και
προωθώντας την κουλτούρα της διασυνοριακής περιοχής, ενώ θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το τέλος
του Έργου. Στα πλαίσια αυτά, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία του Πολιτιστικού Brand STONE.ART
κάνοντας χρήση ενός συνόλου μεθόδων μάρκετινγκ και επικοινωνίας (προορισμοί, διαδρομές,
δραστηριότητες κλπ.) που θα συμβάλλουν στη διάκρισή του και θα βοηθήσουν στο να δημιουργηθεί μια
μόνιμη θετική εντύπωση στους τουρίστες. Επιπλέον, το Brand θα είναι συνδεδεμένο με ένα τυποποιημένο
σύνολο υπηρεσιών (π.χ. προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύνδεση στο διαδίκτυο,
συνδεσιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.) το οποίο θα αναλάβει να σχεδιάσει ο Ανάδοχος καθώς
επίσης και με μία βασική εργαλειοθήκη η οποία θα περιλαμβάνει την ταυτότητα του Brand (π.χ. λογότυπα
και εμπορικά σήματα), τα μέσα επικοινωνίας, τη στρατηγική αναγνωρισιμότητας και την μέθοδο ανάπτυξης
της εμπιστοσύνης στο Brand καθώς και μια σειρά άλλων στρατηγικών διαχείρισης του.

Π3.1.3 - Ψηφιακός διαδραστικός χάρτης και εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον πολιτιστικό άτλαντα του
έργου
Το Π3.1.3 περιλαμβάνει την ψηφιακή παραγωγή και σε εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με τον πολιτιστικό
άτλαντα του έργου με ιστορικά, κοινωνικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής του έργου σχετικά με την
πέτρινη χειροτεχνία και μνημεία. Ο Πολιτιστικός Άτλας θα πρέπει να είναι ένας διαδραστικός χάρτης με τα
μέρη και τις τοποθεσίες που εμφανίζονται στην περιοχή παρέμβασης και σχετίζονται με την Τέχνη της
Πέτρας και πέτρινη πολιτιστική παράδοση, που είναι εξαιρετικά σημαντική για τον προγραμματισμό
πολιτιστικών περιηγήσεων και απεικονίζει ζωντανά σημαντικά μνημεία, καθώς και σημεία ενδιαφέροντος.
Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία χάρτη και περιεχομένου για σαράντα (40) σημεία στην
ελληνική πλευρά του έργου. Για είκοσι (20) σημεία ενδιαφέροντος (POI) θα πρέπει να παρέχεται η εξής
πληροφορία: GPS συντεταγμένες, 3 gigapixel φωτογραφία, 1 πανοραμική φωτογραφία >12Mpx και 1
σφαιρικό video HD, ενώ για τα υπόλοιπα είκοσι (20) σημεία ενδιαφέροντος (POI) θα πρέπει να παρέχεται η
πληροφορία GPS. Για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος θα υπάρχει επιστημονικό-περιγραφικό κείμενο
αναφοράς που θα αναπτυχθεί από άλλο εταίρο του έργου και θα πρέπει να ενσωματωθεί από τον Ανάδοχο
στον πολιτιστικό άτλαντα του έργου.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία της απαιτούμενης πληροφορίας
σχετικά με σαράντα (40) σημεία ενδιαφέροντος, με τρόπο που θα τεκμηριώνει την ορθότητα του
περιεχομένου της και σε μορφή εύληπτη και κατανοητή από το δέκτη. Από τη μία πλευρά, η συγκέντρωση
της πληροφορίας είναι θεμελιωδώς απαραίτητη για την εφαρμογή και από την άλλη, η ταξινόμηση της
πληροφορίας είναι επίσης απαραίτητη για την οργάνωση των θεματικών περιεχομένων και λειτουργιών
της εφαρμογής. Η συγκέντρωση και η ταξινόμηση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την επεξεργασία του
υλικού πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στα σημεία ενδιαφέροντος θα πρέπει να συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητα της ψηφιακής περιήγησης και ξενάγησης που προωθεί το έργο. Πιο συγκεκριμένα ο
ανάδοχος θα προχωρήσει στην συλλογή ψηφιακού περιεχομένου για είκοσι σημεία με αυτές τις
πληροφορίες: GPS συντεταγμένες, 3 gigapixel φωτογραφία, 1 πανοραμική φωτογραφία >12Mpx και 1
σφαιρικό video HD
O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τον εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιήσει για την ψηφιακή αποτύπωση και συλλογή του περιεχομένου.
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Τα σημείο ενδιαφέροντος αφορούν διάφορες κατηγορίες μνημείων ανάλογα με την χρήσης τους όπως
κάστρα, οθωμανικά κτίρια, κτίρια αγροτικής οικονομίας,(νερόμυλοι), αρχοντικά, μονές και ναοί και
γέφυρες. Μια ενδεικτική λίστα των πέτρινων μνημείων/κτιρίων/κατασκευών παρουσιάζεται παρακάτω:

Α/Α

Ε/Α

ΜΝΗΜΕΙΑ ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Α

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

1

Α1

Γαναδιό

2

Α2

Μόλιστα

3

Α3

Πλαγιά (Ζέρμα)

4

Α4

Παλαιά Λυκόρραχη

Β

ΚΑΣΤΡΑ

Β1

Κάστρο Κόνιτσας

Γ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ

6

Γ1

Τζαμί Κόνιτσας

7

Γ2

Τουρμπέδες Κόνιτσας (3)

8

Γ3

Αρχοντικό Χάμκως

9

Γ4

Οικία Χουσείν Σίσκο (παλαιό Γυμνάσιο)

Δ

ΚΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

10

Δ1

Νερόμυλος Αμάραντου

11

Δ2

Νερόμυλος Παλαιάς Λυκόρραχης (Κεφαλοχώρι)

12

Δ3

Νερόμυλος Μπουραζανίου (Αηδονοχώρι)

13

Δ4

Νερόμυλος Πηγής

14

Δ5

Νερόμυλος Αρμάτων

Ε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

15

Ε1

Δημοτικό σχολείο Αγ. Παρασκευής

16

Ε2

Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου

17

Ε3

Δημοτικό Σχολείο Πυρσόγιαννης

18

Ε4

Δημοτικό Σχολείο Καστανέας

19

Ε5

Δημοτικό σχολείο Χιονιάδων

20

Ε6

Δημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου

21

Ε7

Σχολαρχείο Βούρμπιανης

22

Ε8

Αναγνωστοπούλειος Σχολή Κόνιτσας

23

Ε9

Παρθεναγωγείο Γαναδιού

ΣΤ

ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ

24

ΣΤ1

Αρχοντικό Νικολάου και Δημητρίου Παναγιωτίδη στον Αμάραντο Κόνιτσας

25

ΣΤ2

Οικία "Γιάννη Σούρλα", Πυρσόγιαννη

26

ΣΤ3

Αρχοντικό Παπαδιαμάντη - Κόνιτσα

5
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Ζ

ΜΟΝΕΣ

27

Ζ1

Ιστορική Mονή της Mολυβδοσκεπάστου Kονίτσης

28

Ζ2

Mονή των Aγίων Aναργύρων Kλειδωνιάς

29

Ζ3

Μονή Ταξιαρχών (Γκούρας) Αηδονοχωρίου

30

Ζ4

Μονή Κλαδόρμης Φούρκας

31

Ζ5

Tο καθολικό της άλλοτε Mονής του Aγίου Nικολάου στην Mελισσόπετρα (Kαλόβρυση)

32

Ζ6

Καθολικό Μονής Θεοτόκου Πλαγιάς (Ζέρμας)

Η

ΝΑΟΙ

33

Η1

Ναός Θεοτόκου Κονίτσης, "Κόκκινη Παναγία"

34

Η2

Ναός του Αγ. Νικολάου (Μητρόπολη) Κόνιτσας

35

Η3

Ναός Αγίων Αποστόλων Αηδονοχωρίου

36

Η4

Ναός Αγίου Αθανασίου μεταξύ Κλειδωνιάς και Καλυβίων

37

Η5

Ναός Αγ. Αποστόλων Μολυβδοσκεπάστου

38

Η6

Ναός Aγίου Nικολάου, (Nεκροταφείο) Kλειδωνιάς

39

Η7

Ναός Αγ. Αποστόλων Κόνιτσας

40

Η8

Ναός του Αγ. Αθανασίου Αετόπετρας Κόνιτσας

41

Η9

Ναός Αγίου Νικολάου Γοργοπόταμου

42

Η10

Ναός Αγ. Νικολάου Κόνιτσας

43

Η11

Ναός Αγ. Παρασκευής Παλιοσέλλι

Θ

ΓΕΦΥΡΕΣ

44

Θ1

Τοξωτή Γέφυρα Αώου Κονίτσης

45

Θ2

Γεφύρι στη θέση «Μπούση» που βρίσκεται στην Κόνιτσα, σε παραπόταμο του Αώου
ποταμού

46

Θ3

Γεφύρι πλησίον του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγής του Δήμου Κονίτσης σε
παραπόταμο του Αώου ποταμού

47

Θ4

Γεφύρι στη θέση «Κρυονέρι» στην περιοχή που βρίσκεται το «Χάνι Κουλιούς» (ή «Χάνι
Παππά») στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μόλιστας του Δήμου Κονίτσης

48

Θ5

Το γεφύρι, που βρίσκεται σε παραπόταμο του Σαρανταπόταμου ποταμού, πριν από το
χωριό Χιονάδες

49

Θ6

Το γεφύρι "Μεσαριάς Γκάλινας" στην Καστανέα Κόνιτσας

50

Θ7

Γεφύρι στην Πλαγιά (Ζέρμα)

51

Θ8

Γέφυρα «Σελλού»(ή «Σελλιού») Πουρνιά

52

Θ9

Γέφυρα Κλειδωνιάς

Π4.1.2 - Τρισδιάστατη απεικόνιση και μοντελοποίηση (3D modelling) τριών (3) πέτρινων μνημείων
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Περιλαμβάνει υπηρεσίες 3D modelling για τρία (3) μνημεία. Η μέθοδος για το 3D modelling θα πρέπει να
είναι η φωτογραμμετρία και η εναέρια φωτογράφηση με χρήση δρόνου (drone) σε κάθε μνημείο. Το τελικό
αποτέλεσμα θα είναι τα 3D μοντέλα του εξωτερικού περιβάλλοντος με λεπτομερή οριοθέτηση των
επιφανειών. Η φωτογραμμετρία θα πρέπει να αποδώσει τρία (3) διαφορετικά μοντέλα για κάθε μνημείο
για χρήση σε web και desktop εφαρμογές.
Το πλήθος των μετρήσεων, που θα λάβουν χώρα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με λήψεις
αεροφωτογραφιών κυρίως από μη επανδρωμένο τετρακόπτερο (UAV). Τo παραπάνo μη επανδρωμένo
σύστημα, θα πρέπει να εκτελέσει γραμμικές πτήσεις σε κατάλληλο ύψος το καθένα, με κατάλληλη
γραμμική και πλευρική επικάλυψη για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού pixel size ή GSD (ground
sampling distance). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των πτήσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από
εξουσιοδοτημένο χειριστή, μέλος της ομάδας μελέτης, πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ), ο οποίος διαθέτει την ανάλογη άδεια χειριστή και την αντίστοιχη πιστοποιημένη
ικανότητα χειρισμού των ανωτέρω πτητικών μέσων. Η αποτύπωση θα πρέπει να οδηγήσει σε
λεπτομερέστατα αποτελέσματα καθώς το παραγόμενο προϊόν θα πρέπει να είναι ένα πυκνό νέφος
σημείων, όπου το κάθε σημείο έχει x, y, z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα, το κάθε σημείο θα πρέπει
να περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και να συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixel) που
αποτυπώνονται από τη φωτογραφική μηχανή. Ως προς τις ακρίβειες που πρέπει να προσφέρει, η
απόσταση μεταξύ των κέντρων των pixels μετρημένη στο έδαφος (GSD) θα πρέπει να φτάσει μέχρι τα 2cm
ανά pixel, ενώ η σχετική ακρίβεια του ορθομωσαϊκού ή του 3D μοντέλου θα πρέπει να κυμαίνεται από 1
έως 3 φορές το GSD. Η απόλυτη οριζόντια ακρίβεια θα πρέπει να φτάνει μέχρι και τα 3cm (συντεταγμένες
Χ,Υ), ενώ η κατακόρυφη μέχρι τα 5cm (συντεταγμένη Ζ).
Θα πρέπει να παραδοθούν γραμμικά σχέδια, ενώ θα παραμένουν διαθέσιμα και τα τρισδιάστατα μοντέλα
των αποτυπωμένων επιφανειών για περαιτέρω αναλύσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι η
δυνατότητα δημιουργίας προϊόντων υψηλής ακρίβειας σε κλίμακες 1:50 ή μικρότερες.
O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τον εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιήσει για την τοπογραφική αποτύπωση με φωτογραμμετρικές μεθόδους.
Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποια πέτρινα μνημεία/κτίρια/κατασκευές για την
τρισδιάστατη απεικόνιση:

Α/Α

Ε/Α

ΜΝΗΜΕΙΑ ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤ

ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ – ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ

ΣΤ3

Αρχοντικό Παπαδιαμάντη - Κόνιτσα

Ζ

ΜΟΝΕΣ

2

Ζ1

Ιστορική Mονή της Mολυβδοσκεπάστου Kονίτσης

3

Ζ2

Mονή των Aγίων Aναργύρων Kλειδωνιάς

Θ

ΓΕΦΥΡΕΣ

4

Θ1

Τοξωτή Γέφυρα Αώου Κονίτσης

5

Θ9

Γέφυρα Κλειδωνιάς

1

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την έναρξη του έργου να προτείνει κάποιο μνημείο που
δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω λίστα άλλα είναι της παρόμοιας πολυπλοκότητας και μεγέθους.
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Π4.1.3 – Ψηφιακό παιχνίδι
Το εν λόγω παραδοτέο περιλαμβάνει Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες αφής που θα εγκατασταθεί στο κάθε
Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο. Ο σκοπός του ψηφιακού παιχνιδιού είναι η εξοικείωση των χρηστών με την
τέχνη της πέτρας (τεχνικές, μνημεία κλπ). Ενδεικτικά αναφέρεται το σενάριο όπου ο χρήστης θα έχει την
ευκαιρία να χτίσει ψηφιακά ένα μνημείο από τα βασικά του δομικά συστατικά, ακολουθώντας βασικές
τεχνικές κατασκευής με πέτρα. Το ψηφιακό παιχνίδι θα πρέπει να υλοποιηθεί με τεχνολογίες τελευταίας
γενιάς (π.χ. Unity) και θα είναι διαθέσιμη σε κάθε Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο. Το ψηφιακό παιχνίδι θα
βασίζεται θα βασίζεται σε stoty board και σενάρια που θα σχεδιαστούν από τον ανάδοχο.
Η ανάπτυξη του διαδραστικού παιχνιδιού σε οθόνη αφής, θα πρέπει να χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής
και να συμβάλλει στην πρόσληψη της γνώσης με τρόπο αποδοτικό και, παράλληλα, ψυχαγωγικό. Στόχος
της εφαρμογής είναι -μέσα από τον πλούτο της παρουσίασης- να κινητοποιηθούν οι μαθητές ώστε να
γεφυρωθεί ένα συχνά παρατηρούμενο κενό ανάμεσα στη φυσική τάση των παιδιών για μάθηση, και τη
συχνά παρατηρούμενη αντίδραση στους παραδοσιακούς δασκαλοκεντρικούς τρόπους διδασκαλίας.
Ειδικότερα, ως στόχοι τίθενται οι παρακάτω:
➢

Να επικοινωνήσουν οι μαθητές με την ιστορία της τέχνης της επεξεργασίας της πέτρας και να
γνωρίσουν την ιστορία του χώρου
➢

Να εμπλέξει ενεργά τους εκπαιδευόμενους και να τους εμπνεύσει, ώστε να καταστήσει τη μάθηση
και την αναζήτηση μέρος της ζωής τους
➢

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.

➢

Να προκαλέσει τη συναισθηματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί με στόχευση σε μαθητές ηλικίας από 10 έως και 15 ετών.
Για κάθε μνημείο θα υπάρχει ψηφιακός ξεναγός σε τρεις (3) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά).
Αφορά την δημιουργία mobile application ξενάγησης για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android & iOS. Η
εφαρμογή, πέραν της παρουσίασης του πληροφοριακού περιεχομένου, πρέπει να έχουν τις ακόλουθες
δυνατότητες:
• Αυτόματος έλεγχος από την εφαρμογή για τυχόν ενημερώσεις περιεχομένου, και ειδοποίηση του χρήστη
προκειμένου να προβεί σε διαδικασία update.
• Δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής τόσο online όσο και offline για την αποφυγή επιπρόσθετων χρεώσεων
δεδομένων
• Χρήση δυναμικών χαρτών για προβολή σημείων ενδιαφέροντος και διαδρομών και φιλτράρισμα σημείων
ενδιαφέροντος ανά κατηγορία.
• Προβολή της θέσης του χρήστη πάνω στον χάρτη (εφόσον διαθέτει gps). O επισκέπτης θα μπορεί είτε από
κεντρικό μενού είτε από τους χάρτες με τη βοήθεια εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης του (GPS) να
επιλέγει την περιοχή που τον ενδιαφέρει (range) και να αντλεί από το σύστημα όλες τις διαθέσιμες
πληροφορίες.
• Παρουσίαση εμπλουτισμένου περιεχομένου ανά σημείο ενδιαφέροντος (κείμενα, πολυμέσα, θέση στον
χάρτη)
• Προβολή πολυμεσικής πληροφορία, όπου όταν τις επιλέξει ο χρήστης τον οδηγούν στο αντίστοιχο σημείο
ενδιαφέροντος. .
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• Πολυγλωσσικότητα,
• Push notifications για άμεση επικοινωνία με τους χρήστες της εφαρμογής
• Διασύνδεση με social media.

Π4.1.4 – Διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού
Η διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού θα παρουσιάζει τα πολιτιστικά τεκμήρια της περιοχής
συγκεντρώνοντας και αναδεικνύοντας όλο το ψηφιακό υλικό που παράχθηκε κατά την υλοποίηση του
συνολικού έργου STONE.ART. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και από φορητές
συσκευές. Ο χρήστης θα είναι σε θέση να πλοηγείται στα 3D μοντέλα μέσω διαδικτύου χωρίς να απαιτείται
να επισκεφτεί το Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο, να ενημερωθεί για την ιστορία τους, το ψηφιακό παιχνίδι
ώστε να οργανώσει μία επίσκεψη.
Η πλατφόρμα θα αφορά την προβολή και ανάδειξη των πέτρινων μνημείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω
κινητών τηλεφώνων και tablet. Η δημιουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας πολιτισμού θα ενισχύσει την
προβολή του πολιτισμικού αποθέματος, εκσυγχρονίζοντας και διευκολύνοντας την πρόσβαση των
επισκεπτών σε συγκεντρωμένη πληροφορία. Η ύπαρξη λοιπόν της ιστοσελίδας αφενός θα αυξήσει τον
αριθμό των επισκεπτών, αφετέρου θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διάδοση της
εφαρμογής ψηφιακής περιήγησης που προωθεί η παρούσα πρόταση. Η διαδικτυακή πύλη θα είναι
διαθέσιμη για πρόσβαση τόσο από Η/Υ όσο και από κινητά τηλέφωνα και tablets.
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν την διαδικτυακή πύλη, σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο,
περιλαμβάνουν:
•
Αντικειμενοστραφή αρχιτεκτονική σχεδιασμού και οργάνωσης των δομών, των οντοτήτων και των
επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου επιτρέποντας εύκολη και
ευέλικτη διαχείριση του περιεχομένου και επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων σε μελλοντικές
τροποποιήσεις - επεκτάσεις ως προς τις παρεχόμενες από το κόμβο υπηρεσίες.
•

Δυνατότητα αυθεντικοποίησης και παραμετροποιημένης πρόσβασης των χρηστών της εφαρμογής.

•
Διαδικτυακή διεπαφή χρήσης, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στην εφαρμογή και στα
δεδομένα μέσω Διαδικτύου από εξουσιοδοτημένους χρήστες.
•
Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση περιεχομένου προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών, όπου
υποστηρίζεται η παρουσίαση εξατομικευμένου περιεχομένου προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και
προτιμήσεις για πληροφόρηση των χρηστών, όπως επίσης και την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και
παράκαμψη των λειτουργιών αναζήτησης πληροφορίας και πλοήγησης στην πληροφορία.
•
Ενσωμάτωση εργαλείων που επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία, διαγραφή, ενεργοποίηση και
αναδιοργάνωση των κατηγοριών περιεχομένου του διαδικτυακού κόμβου του φορέα.
•
Πλήρως λειτουργική διαχείριση χρηστών του διαδικτυακού κόμβου με ομάδες, ρόλους και
αναλυτικό καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για καθένα από αυτούς, σε επίπεδο σελίδων, κατηγοριών
περιεχομένου κλπ.
Το παραδοτέο θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όσα ορίζονται στον Νόμο 4591/2019 «Προσβασιμότητα
ιστοτόπων και εφαρμογών δημοσίου για φορητές συσκευές» που αφορά την ενσωμάτωση στο Εθνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών
για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα», επίπεδο ΑΑ.
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Σύμφωνα με το Άρθρο 4 - Νόμος 4591/2019 - Απαιτήσεις για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές (άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/2102/Ε.Ε.):
•

•

Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, λειτουργούν και συντηρούν
ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές, τηρώντας τις αρχές της προσβασιμότητας, στις
οποίες περιλαμβάνονται οι επιμέρους αρχές της αντιληπτικότητας, της χρηστικότητας, της
κατανοησιμότητας και της στιβαρότητας
Οι επιμέρους αρχές της προσβασιμότητας έχουν την ακόλουθη έννοια:
o αντιληπτικότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής
με τον χρήστη παρουσιάζονται στους χρήστες με τρόπους που αυτοί μπορούν να
αντιληφθούν,
o χρηστικότητα, που σημαίνει ότι τα συστατικά στοιχεία διεπαφής με τον χρήστη και η
πλοήγηση είναι εύχρηστα,
o κατανοησιμότητα, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες και η λειτουργία της διεπαφής με τον
χρήστη είναι κατανοητές,
o στιβαρότητα, που σημαίνει ότι το περιεχόμενο είναι αρκετά στιβαρό, ώστε να ερμηνεύεται
αξιόπιστα από ευρύ φάσμα πρακτόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων και
υποστηρικτικών τεχνολογιών.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα πολιτισμού θα υποστηρίζεται από ένα ψηφιακό αποθετήριο πολιτιστικών
τεκμηρίων το οποίο θα περιλαμβάνει και πολιτιστικό υλικό που θα παραχθεί από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρου – Τμήμα Ιστορίας. Το
πολιτιστικό υλικό θα περιλαμβάνει:
•

Ιστορικές φωτογραφίες μνημείων και εν γένει πέτρινων κατασκευών.

•

Πληροφορίες και φωτογραφίες από υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή που
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν.

•

Αυθεντικές ηχογραφήσεις και βίντεο που αποθανατίζουν ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες.

•

Περιγραφές, αφηγήσεις και ιστορικά αρχεία που υπάρχουν σε έντυπη μορφή.

•

Ψηφιακό υλικό από προηγούμενες μεμονωμένες εργασίες.

Το ψηφιακό αποθετήριο θα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα έχει τις παρακάτω
δυνατότητες:
•

Επιλογή υφιστάμενου ή νέου ψηφιακού υλικού προς τεκμηρίωση (μόνο πιστοποιημένοι χρήστες
του διαδικτυακού κόμβου)

•

Δυνατότητα κεντρικής αποθήκευσης και τεκμηρίωσης του ψηφιακού υλικού από το φορέα.

•

Υποστήριξη διαβαθμισμένη πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό για τεκμηρίωση

•

Δυνατότητα επαύξησης και εμπλουτισμός της τεκμηρίωσης όλου του υλικού με σημασιολογικά
στοιχεία αναφοράς του περιεχομένου όπως ο χρόνος, ο τόπος, τα πρόσωπα, η θεματολογία, τα
είδη, οι χαρακτήρες κλπ.

•

Δυνατότητα δημιουργίας θεματικού πολυγλωσσικού θησαυρού που θα αξιοποιηθεί τόσο στην
τεκμηρίωση όσο και στις υπηρεσίες αναζήτησης

•

Δυνατότητα μετάφρασης του σχήματος τεκμηρίωσης και μέρους τεκμηρίωσης στα αγγλικά
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•

Δυνατότητα τεκμηρίωσης ψηφιακού υλικού (ιστορικά έγγραφα, κ.λπ.) και διασύνδεση με το
Ψηφιακό Οδηγό,

•

Σύνθεση & υποστήριξη σχημάτων τεκμηρίωσης στο λογισμικό τεκμηρίωσης

•

Tελική επεξεργασία ψηφιακού περιεχομένου για την ενσωμάτωση του υλικού στην πύλη και την
πολυκαναλική του διανομή

•

Μετάπτωση μεταδεδομένων ώστε να είναι πλήρως συμβατά με διεθνή Πρότυπα

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Τεχνική του Προσφορά για τέσσερις (4) σελίδες
Mock ups με προτεινόμενα σχέδια για την προτεινόμενη εμφάνιση της Διαδικτυακής πλατφόρμας
πολιτισμού
Π5.1.3 – Σύστημα διαχείρισης και προβολής Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
Περιλαμβάνει την πλατφόρμα διαχείρισης (CMS) και προβολής του πολιτιστικού περιεχομένου του έργου
(3D μοντέλα, πολιτιστικός άτλαντας, ψηφιακό αποθετήριο) στον εξοπλισμό (οθόνες αφής) του Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου. Η πλατφόρμα θα είναι πολυγλωσσική (Ελληνικά, Αγγλικά, αλβανικά) και θα
υποστηρίζεται από τεχνολογίες ανοικτού κώδικα. Θα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους χρηστών
(administrator, power user) και θα διαφοροποιεί το περιεχόμενο για την web και την Mobile έκδοση. (π.χ.
διαφορετικό μέγεθος εικόνων και video). To CMS θα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα και θα έχει
την δυνατότητα διασύνδεσης με τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κόνιτσας. Η πλατφόρμα θα
μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα stand alone σε κάθε Ψηφιακό Εκθεσιακό Χώρο.
Τέλος, η εφαρμογή CMS θα πρέπει να είναι ανοικτής (open) και αρθρωτής (modular) αρχιτεκτονικής ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων ή προσθηκών/επεκτάσεων από τα στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και της ομαλής επέκτασης των λειτουργιών και υπηρεσιών που
προσφέρονται προς τους χρήστες, χωρίς τη διαταραχή λειτουργίας τους.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Τεχνική του Προσφορά ένα URL με αντίστοιχη
υλοποίηση συστήματος διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου το οποίο θα συνδέεται με μία διαδικτυακή
πλατφόρμα πολιτισμού.
Π5.1.3 – Σταθερός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου που θα εγκατασταθεί στο Μουσείο
Πέτρας στην Πυρσόγιαννη και θα προβάλει το ψηφιακό περιεχόμενο του έργου δημιουργώντας μία
μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει: ένα home theater με είκοσι (20), ένα
(1) Projector με ηλεκτρική οθόνη (πανί), 2 οθόνες αφής 55" με βάσεις, ένα (1) σύστημα ηχείων, ένα (1),
media server και όλες τις υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο projector και το σύστημα
ηχείων θα προβάλει το video του έργου ενώ οι δύο (2) οθόνες αφής θα είναι διαθέσιμες για την φιλοξενία
του διαδραστικού παιχνιδιού και την παρουσίαση των 3D μοντέλων των μνημείων. Το Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο θα παραμείνει στο μουσείο μετά την ολοκλήρωση του έργου σκοπεύοντας να λειτουργεί μόνιμα. O
ανάδοχος θα προσφέρει επίσης 20 τμχ εκθεσιακών καθισμάτων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά τα προσφερόμενα είδη και να
συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης
Οθόνη αφής 55’’ με βάση στήριξης
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση
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1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

3

Τύπος Οθόνης

4
5
6
7

Τύπος Panel
Τεχνολογία οθόνης
Διαγώνιος
Aναλογία εικόνας

8

Ευκρίνεια οθόνης

9
10
11
12
13

Φωτεινότητα
Αντίθεση
Γωνία Θέασης
Ρυθμός Ανανέωσης
Σημεία αφής

14

Συνδεσιμότητα

15

Ενσωματωμένα ηχεία

16

Πρότυπο VESA

17

Κατανάλωση

ΝΑΙ
2
Aφής
IPS
LED
55 ιντσών
16:9
4K Ultra HD
3840x2160
350 cd/m2
1200:1 typical
178°/178°
60kHz
20
1xVGA, 3xHDMI,
5xUSB, Mini jack,
RS-232C, RJ45, Wifi
2 x 12W RMS
400 x 200
160 W

Βάση Οθόνης
18

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

19

Αριθμός μονάδων

2

20

Μέγεθος Οθόνη

24" - 63"

21

VESA

22

Μέγιστο φορτίο

23

Ρυθμιζόμενο ύψος

Ναι

24

Τοποθέτηση οθόνης

Έδαφος

NAI

200x100 έως
700x400
50 kg

Βιντεοπροβολέας
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

1

3

Τύπος Προβολέα

3LCD

4

Αναλογία εικόνας

5

Ανάλυση της οθόνης

6
7
8
9
10

Φωτεινότητα οθόνης
Δυναμική αντίθεση
Διάρκεια Λυχνίας (h)
Διάρκεια Λυχνίας (h) Eco Mode
Ισχύς λυχνίας

11

Μέγεθος προβολής εικόνας

16:9
Full HD 1080p,
1920 x 1080
3.100 Lumen
15.000 : 1
4.500 ώρες
7.500
210 Watt
30 inches - 300
inches

ΝΑΙ
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12

Συνδέσεις

13
14

Κατανάλωση ενέργειας
Εγγύηση καλής λειτουργίας

15

Εγγύηση λυχνίας

16

USB 2.0 Τύπου A,
USB 2.0 Τύπου B,
WiFi , VGA,
2xHDMI
298 Watt
(2) ετών
36 Μήνες ή 3.000
ώρες

Οθόνη Προβολής
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

ΝΑΙ

17

Αριθμός μονάδων

1

18

Τύπος Οθόνης

19

Τοποθέτηση

20

Ίντσες Διαγωνίου

108"

21

Γωνία Θέασης

16:9

22

Ωφέλιμο μέγεθος

23

Χρώμα / Υφή

Ηλεκτρική
Οροφή/Τοίχο

2.4 x 1.35 m
Λευκό ματ

Ηχοσύστημα
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

ΗΧΕΙΑ
1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

4

3

Αυτοενισχυόμενο

ΝΑΙ

4
5
6

Δύο δρόμων
Woofer 8"
Ισχύς ενισχυτή σε watt

7

Οριζόντια διασπορά

8

Κάθετη διασπορά

9

Απόκριση συχνότητας

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI
260W
Πάνω 85ο / Κάτω
120ο
85ο
65 – 20.000 Hz (10dB)

Ασύρματο Μικρόφωνο Σετ Χειρός
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.
Αριθμός μονάδων
Είδος
Τρόπος Λειτουργίας
Κατευθυντικότητα
Συχνότητα
Ευαισθησία
Συνδεσιμότητα
Ενσωματωμένες κεραίες
Αυτόματη διαχείριση συχνοτήτων και
συγχρονισμού μέσω απομακρισμένων
καναλιών, για εύκολη εγκατάσταση

ΝΑΙ
2
Χειρός
Δυναμικό
Unidirectional
80 - 14000 Hz
1,5 mV/Pa
Ασύρματο
NAI
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20
21
22

Αριθμός καναλιών
Ισχύς εξόδου
Εναλλαγή εύρους ζώνης έως 24 MHz

10
10 mW
ΝΑΙ

23

Χρόνος λειτουργίας

10 ώρες

24

Διαμόρφωση ευρείας ζώνης

25

Ευαισθησία

26

AF απόκριση συχνότητας SKM 825

27

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται, δέκτης,
φορητός
πομπός,
clip
μικροφώνου,
τροφοδοτικό και μπαταρίες

FM
< 3 μV at 52 dB(A)
80-14,000 Hz
ΝΑΙ

Media Server
Α/Α

Προδιαγραφή

1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

3

Λειτουργικό Σύστημα:

4
5
6
7
8
9
10
11

Επεξεργαστής:
Γενιά Επεξεργαστή:
Μοντέλο Επεξεργαστή:
Πυρήνες Επεξεργαστή:
Συχνότητα Επεξεργαστή:
Μέγεθος RAM:
Τύπος Μνήμης RAM:
Συχνότητα Μνήμης RAM:

12

Μονάδες Μνήμης RAM:

13
14
15

Τύπος Δίσκου:
Σκληρός Δίσκος:
Κάρτα Γραφικών:

16

Κάρτα Ήχου

17
18

Κανάλια ήχου
Οπτικά μέσα:

19

Συνδεσιμότητες:

20

Εγγύηση

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

Απάντηση

Παραπομπή

ΝΑΙ
1
Windows 10 Pro
Intel
9th Gen
i5
6
3 GHz
8 GB
DDR4
2.666 MHz
1 x 8 GB in Slot (1
free Slot - Max
32GB)
M.2 PCIe NVMe
512 GB
ΝΑΙ
Creative Sound
BlasterX AE-5
5.1
DVD-RW
1xEthernet, 1x
DisplayPort 1.2, 1x
HDMI 1.4, 4xUSB
2.0, 4xUSB 3.1 Gen
1
5 Έτη on site

Καθίσματα επισκεπτών
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση
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1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

ΝΑΙ

2

Αριθμός μονάδων

20

3

Λευκό ή μαύρο PU και σκελετό από χρωμιομένο
ατσάλι

ΝΑΙ

4

Διάσταση (ΥχΠχΒ)

5

6
7
8

79χ45χ46 εκ

Μεταλλικός επιχρωμιωμένος σκελετός στήριξης
με βάση S που επιτρέπει μία ελαφριά ταλάντωση
του καθίσματος για μεγαλύτερη χαλάρωση και
άνεση στο κάθισμα
Επένδυση με τεχνόδερμα υψηλής ποιότητας που
παρέχει ανθεκτικότητα αλλά και δυνατότητα του
εύκολου καθαρισμού
Σχεδιασμός πλάτης που ακολουθεί και στηρίζει
την σπονδυλική στήλη, με σχέδιο λιτών ραφών

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Να διαθέτει μπράτσο για την στήριξη των χεριών,

ΝΑΙ

Π5.1.4 – Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο, το οποίο θα διαχειρίζεται ο Δήμος Κόνιτσας θα είναι παρόμοιος με
τον Σταθερό Εξοπλισμό Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου εκτός από τις θέσεις καθήμενων. Σύμφωνα με το
πλάνο του έργου ο Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου θα είναι σε θέση να εγκατασταθεί
σε διαφορετικά μέρη πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. σχολεία, μουσεία, εκθεσιακά
κέντρα κλπ) για την προώθηση του έργου STONE.ART και των αποτελεσμάτων του σε ένα μεγαλύτερο
κοινό.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά τα προσφερόμενα είδη και να
συμπληρώσει τους ακόλουθους πίνακες συμμόρφωσης
Οθόνη αφής 55’’ με βάση στήριξης
Α/Α

Προδιαγραφή

1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

3

Τύπος Οθόνης

4
5
6
7

Τύπος Panel
Τεχνολογία οθόνης
Διαγώνιος
Aναλογία εικόνας

8

Ευκρίνεια οθόνης

9
10
11
12
13

Φωτεινότητα
Αντίθεση
Γωνία Θέασης
Ρυθμός Ανανέωσης
Σημεία αφής

14

Συνδεσιμότητα

15

Ενσωματωμένα ηχεία

16

Πρότυπο VESA

Απαίτηση

ΝΑΙ
2
Aφής
IPS
LED
55 ιντσών
16:9
4K Ultra HD
3840x2160
350 cd/m2
1200:1 typical
178°/178°
60kHz
20
1xVGA, 3xHDMI,
5xUSB, Mini jack,
RS-232C, RJ45, Wifi
2 x 12W RMS
400 x 200

Σελίδα 80

Απάντηση

Παραπομπή

21PROC009640294 2021-12-01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
17

Κατανάλωση

160 W

Βάση Οθόνης
18

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

19

Αριθμός μονάδων

2

20

Μέγεθος Οθόνη

24" - 63"

21

VESA

22

Μέγιστο φορτίο

23

Ρυθμιζόμενο ύψος

Ναι

24

Τοποθέτηση οθόνης

Έδαφος

NAI

200x100 έως
700x400
50 kg

Βιντεοπροβολέας
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

1

3

Τύπος Προβολέα

3LCD

4

Αναλογία εικόνας

5

Ανάλυση της οθόνης

6
7
8
9
10

Φωτεινότητα οθόνης
Δυναμική αντίθεση
Διάρκεια Λυχνίας (h)
Διάρκεια Λυχνίας (h) Eco Mode
Ισχύς λυχνίας

11

Μέγεθος προβολής εικόνας

12

Συνδέσεις

13
14

Κατανάλωση ενέργειας
Εγγύηση καλής λειτουργίας

15

Εγγύηση λυχνίας

16:9
Full HD 1080p,
1920 x 1080
3.100 Lumen
15.000 : 1
4.500 ώρες
7.500
210 Watt
30 inches - 300
inches
USB 2.0 Τύπου A,
USB 2.0 Τύπου B,
WiFi , VGA,
2xHDMI
298 Watt
(2) ετών
36 Μήνες ή 3.000
ώρες

16

ΝΑΙ

Οθόνη Προβολής
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

ΝΑΙ

17

Αριθμός μονάδων

1

18

Τύπος Οθόνης

19

Τοποθέτηση

20

Ίντσες Διαγωνίου

108"

21

Γωνία Θέασης

16:9

22

Ωφέλιμο μέγεθος

23

Χρώμα / Υφή

Ηλεκτρική
Οροφή/Τοίχο

2.4 x 1.35 m
Λευκό ματ
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Ηχοσύστημα
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

Απάντηση

Παραπομπή

ΗΧΕΙΑ
1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

4

3

Αυτοενισχυόμενο

ΝΑΙ

4
5
6

Δύο δρόμων
Woofer 8"
Ισχύς ενισχυτή σε watt

7

Οριζόντια διασπορά

8

Κάθετη διασπορά

9

Απόκριση συχνότητας

ΝΑΙ

ΝΑΙ
NAI
260W
Πάνω 85ο / Κάτω
120ο
85ο
65 – 20.000 Hz (10dB)

20
21
22

Ασύρματο Μικρόφωνο Σετ Χειρός
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.
Αριθμός μονάδων
Είδος
Τρόπος Λειτουργίας
Κατευθυντικότητα
Συχνότητα
Ευαισθησία
Συνδεσιμότητα
Ενσωματωμένες κεραίες
Αυτόματη διαχείριση συχνοτήτων και
συγχρονισμού μέσω απομακρισμένων
καναλιών, για εύκολη εγκατάσταση
Αριθμός καναλιών
Ισχύς εξόδου
Εναλλαγή εύρους ζώνης έως 24 MHz

23

Χρόνος λειτουργίας

24

Διαμόρφωση ευρείας ζώνης

25

Ευαισθησία

26

AF απόκριση συχνότητας SKM 825

27

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται, δέκτης,
φορητός
πομπός,
clip
μικροφώνου,
τροφοδοτικό και μπαταρίες

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΝΑΙ
2
Χειρός
Δυναμικό
Unidirectional
80 - 14000 Hz
1,5 mV/Pa
Ασύρματο
NAI
NAI
10
10 mW
ΝΑΙ
10 ώρες
FM
< 3 μV at 52 dB(A)
80-14,000 Hz
ΝΑΙ

Media Server
Α/Α

Προδιαγραφή

1

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία
κατασκευής.

2

Αριθμός μονάδων

Απαίτηση
ΝΑΙ
1
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3

Λειτουργικό Σύστημα:

4
5
6
7
8
9
10
11

Επεξεργαστής:
Γενιά Επεξεργαστή:
Μοντέλο Επεξεργαστή:
Πυρήνες Επεξεργαστή:
Συχνότητα Επεξεργαστή:
Μέγεθος RAM:
Τύπος Μνήμης RAM:
Συχνότητα Μνήμης RAM:

12

Μονάδες Μνήμης RAM:

13
14
15

Τύπος Δίσκου:
Σκληρός Δίσκος:
Κάρτα Γραφικών:

16

Κάρτα Ήχου

17
18

Κανάλια ήχου
Οπτικά μέσα:

19

Συνδεσιμότητες:

20

Εγγύηση

Windows 10 Pro
Intel
9th Gen
i5
6
3 GHz
8 GB
DDR4
2.666 MHz
1 x 8 GB in Slot (1
free Slot - Max
32GB)
M.2 PCIe NVMe
512 GB
ΝΑΙ
Creative Sound
BlasterX AE-5
5.1
DVD-RW
1xEthernet, 1x
DisplayPort 1.2, 1x
HDMI 1.4, 4xUSB
2.0, 4xUSB 3.1 Gen
1
5 Έτη on site

Π.6.1.1 - Διοργάνωση Εκθέσεων

Το Παραδοτέο αφορά στην εγκατάσταση του Φορητού Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου σε σημεία
εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος εκτός της περιοχής με στόχο την ανάδειξη του έργου και κατ
επέκταση της Τέχνης της Πέτρας, καθώς και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου για ενημέρωση του
κοινού και προώθηση του παραγόμενου υλικού.

Σύμφωνα με το πλάνο του έργου ο Φορητός Εξοπλισμός Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου θα είναι σε θέση
να εγκατασταθεί σε 2 διαφορετικά μέρη πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία,
σχολεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ) για την προώθηση του έργου STONE.ART και των αποτελεσμάτων του σε
ένα μεγαλύτερο κοινό.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την οργάνωση, την υλοποίηση και την εγκατάσταση φορητού Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου σε 2 πολιτιστικούς χώρους, εκθεσιακά κέντρα ή μουσεία.

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
1. Δράσεις επικοινωνίας και προβολής (Π.2.1.1, Π.2.1.2, Π.2.1.3, Π.2.1.4, Π3.2.1, Π.6.1.1)
2. Παραγωγή Ψηφιακού Πολιτιστικού περιεχομένου (Π.3.1.3, Π.4.1.4)
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3. Ανάπτυξη Εφαρμογών (Π.4.1.3, Π.4.1.4, Π.5.1.3α)
4. Προμήθεια εξοπλισμού (Π.5.1.3β, Π.5.1.4)
ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ

ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1

1

Δράσεις
προβολής

επικοινωνίας

2

Παραγωγή
Ψηφιακού
Πολιτιστικού περιεχομένου

3

Ανάπτυξη Εφαρμογών

4

Προμήθεια εξοπλισμού

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

και

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά αναλυτικά τις Φάσεις του
Έργου και την μεθοδολογία υλοποίησης κάθε φάσης.

Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά την ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όσον αφορά τόσο στο περιεχόμενο του έργου, όσο και στο
απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών & παράδοσης προϊόντων.
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές
πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση &
παρακολούθηση του έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη
στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα
στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον
τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που
πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες
τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την
ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η περιγραφή
της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο:
•

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά
προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο
σύνολο αυτών.

•

Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι
αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης
εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη
των διαδικασιών αυτών.

•

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και ενότητες – πακέτα
εργασίας (ΕΕ) όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου.

•

Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από τις
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απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του
υποψήφιου Αναδόχου.
•

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.

Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτικά στοιχεία για το σχήμα
διοίκησης που θα αναλάβει την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται, με αναλυτική αναφορά, όλα τα στοιχεία για το
προσωπικό που θα διατεθεί, καθώς και για το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε φάση
του έργου.
Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του προσχέδιο της
προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου με στοιχεία που να
τεκμηριώνουν την κατανόηση του έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας.
Ενδεικτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου.

•

Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή
συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους.

•

Τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή
του έργου.

•

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά
ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης
λύσης παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται
να εξομαλύνει και να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 157.800,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 127.258,06 € ΦΠΑ: 30.541,94 €).
Το επιμέρους κόστος των παραδοτέων αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

Περιγραφή Παραδοτέου

Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

ΠΕ2

2.1.1 – Ανάπτυξη
επικοινωνιακής
στρατηγικής

Ανάπτυξη
επικοινωνιακής
στρατηγικής.

3.629,03€

870,97€

4.500,00€

ΠΕ2

2.1.2 Διαδικτυακή Πύλη
του έργου και

Διαδικτυακή Πύλη του
έργου
και
μέσα

4032,26€

967,74€

5.000,00€
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μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

κοινωνικής δικτύωσης .

ΠΕ2

2.1.3 - Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας του
έργου

Παραγωγή
υλικού
δημοσιότητας του έργου

7.822,58€

1.877,42€

9.700,00€

ΠΕ2

2.1.4 – Οργάνωση
Τελικού Συνεδρίου

Οργάνωση
Συνεδρίου

2.419,35€

580,64€

3.000,00€

ΠΕ3

3.1.2 - Ανάπτυξη
του Πολιτιστικού
Brand STONE.ART

Ανάπτυξη
Πολιτιστικού
STONE.ART

12.096,77€

2903,22€

15.000,00€

12.096,77€

2903,22€

15.000,00€

ΠΕ3

Τελικού
του
Brand

Ψηφιακός διαδραστικός
χάρτης και εκτυπώσιμη
3.1.3 – Ψηφιακός έκδοση άλμπουμ με τον
πολιτιστικό άτλαντα του
διαδραστικός
έργου
με
ιστορικά,
χάρτης και
κοινωνικά
και
ιστορικά
εκτυπώσιμη
έκδοση άλμπουμ στοιχεία της περιοχής
με τον πολιτιστικό του έργου σχετικά με την
άτλαντα του έργου πέτρινη χειροτεχνία και
μνημεία.

4.1.2 –
Τρισδιάστατη
απεικόνιση και
μοντελοποίηση
(3D modelling)
τριών (3) πέτρινων
μνημείων

Τρισδιάστατη
απεικόνιση
και
μοντελοποίηση
(3D
modelling) τριών (3)
πέτρινων μνημείων με
στόχο την άνάδειξη
σημαντικών
τεχνικών,
κατασκευαστικών αλλά
και ιστορικών στοιχείων.

19.354,84 €

4.645,16 €

24.000,00€

ΠΕ4

4.1.3 – Ψηφιακό
παιχνίδι

Ψηφιακό παιχνίδι για
οθόνες αφής που θα
εγκατασταθεί στο κάθε
Ψηφιακό
Εκθεσιακό
Κέντρο
με
την
αξιοποίηση
των
παραγόμενων από το
έργο
3D
μοντέλων
καθώς
και
άλλων
σημαντικών στοιχείων
σχετικά με την τέχνη της
πέτρας
(τεχνικές,
μνημεία κλπ).

14.516,13 €

3.483,87 €

18.000,00 €

ΠΕ4

4.1.4 –
Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού

Διαδικτυακή πλατφόρμα
πολιτισμού που θα
παρουσιάζει
τα
πολιτιστικά τεκμήρια της
περιοχής

16.129,03 €

3.870,97 €

20.000,00 €

ΠΕ4
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συγκεντρώνοντας
και
αναδεικνύοντας όλο το
ψηφιακό υλικό που
παράχθηκε κατά την
υλοποίηση του έργου.

ΠΕ5

ΠΕ5

ΠΕ5

ΠΕ6

5.1.3α – Σύστημα
διαχείρισης και
προβολής
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου.

Περιλαμβάνει
το
Σύστημα διαχείρισης και
προβολής πολιτιστικού
περιεχομένου (CMS) για
το περιεχόμενο του
Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου.

8.064,52 €

1.935,48 €

10.000,00 €

5.1.3β – Σταθερός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Περιλαμβάνει
τον
εξοπλισμό
του
Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου
που θα
εγκατασταθεί
στο
Μουσείο Πέτρας στην
Πυρσόγιαννη και θα
προβάλει
όλο
το
ψηφιακό υλικό που
παράχθηκε κατά την
υλοποίηση του έργου
(3D μοντέλα, ψηφιακό
παιχνίδι, κλπ).

13.709,68 €

3.290,32 €

17.000,00 €

5.1.4 – Φορητός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό
Εκθεσιακό Κέντρο το
οποίο θα διαχειρίζεται ο
Δήμος Κόνιτσας θα είναι
παρόμοιο
με
τον
Σταθερό
Εξοπλισμό
Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου εκτός από τις
θέσεις καθήμενων και
θα έχει τη δυνατότητα
μεταφοράς σε εκθέσεις
σε διάφορα σημεία της
χώρας με στόχο την
ανάδειξη και διάχυση
των αποτελεσμάτων του
έργου.

10.483,87 €

2.516,13 €

13.000,00 €

6.1.1 Διοργάνωση
Εκθέσεων

Εγκατάσταση φορητού
Ψηφιακού Εκθεσιακού
Κέντρου
σε
2
πολιτιστικούς χώρους,
εκθεσιακά κέντρα ή
μουσεία
για
την
ανάδειξη και διάχυση
των αποτελεσμάτων του
έργου.

2.903,23€

696,78€

3.600,00€
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ΣΥΝΟΛΟ

127.258,06 €

30.541,94 €

157.800,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
[Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο
του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική
απάντηση τους].

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Απασχόληση στο Έργο
Έργο

Εργοδότης

Καθήκοντα
Περίοδος (από - έως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στην Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να περιλαμβάνεται επί ποινή αποκλεισμού ο
ακόλουθος πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Οικονομική Προσφορά αφορά στην υλοποίηση των παραδοτέων D2.1.1, D2.1.2, D2.1.3, D2.1.4,
D3.1.2,D3.1.3, D4.1.2, D4.1.3, D4.1.4, D5.1.3, D5.1.4 και D6.1.1 της Πράξης “Preservation and promotion of
significant stone monuments & buildings of the CB area and continuation of traditional building techniques”,
με ακρωνύμιο “ Stone.Art”. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA
II «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» σύμφωνα έχει λάβει κωδικό MIS 5042912

Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέο

ΠΕ2

2.1.1 – Ανάπτυξη
επικοινωνιακής
στρατηγικής

ΠΕ2

2.1.2 - Διαδικτυακή
Πύλη του έργου

Διαδικτυακή Πύλη του έργου.

ΠΕ2

Διαδικτυακή Πύλη
του έργου.

Δράσεις
Επικοινωνίας
Δημοσιότητας.

ΠΕ2

2.1.4 – Οργάνωση
Τελικού Συνεδρίου

Οργάνωση Τελικού Συνεδρίου

ΠΕ3

3.1.2 - Ανάπτυξη του
Πολιτιστικού Brand
STONE.ART

ΠΕ3

3.1.3 - Ψηφιακή
παραγωγή και σε
εκτυπώσιμη έκδοση
άλμπουμ με τον
πολιτιστικό άτλαντα
του έργου

ΠΕ4

4.1.2 - 3D modelling
για τρία (3) μνημεία

ΠΕ4

4.1.3 – Ψηφιακό
παιχνίδι

Ποσό χωρίς ΦΠΑ
ολογράφως

Περιγραφή Παραδοτέου

Ανάπτυξη
στρατηγικής.

επικοινωνιακής

και

Ανάπτυξη του Πολιτιστικού Brand
STONE.ART
Ψηφιακή παραγωγή και σε
εκτυπώσιμη έκδοση άλμπουμ με
τον πολιτιστικό άτλαντα του έργου
με ιστορικά, κοινωνικά και ιστορικά
στοιχεία της περιοχής του έργου
σχετικά με την πέτρινη χειροτεχνία
και μνημεία.

3D modelling για τρία (3) μνημεία.
Ψηφιακό παιχνίδι για οθόνες αφής
που θα εγκατασταθεί στο κάθε
Ψηφιακό Εκθεσιακό Κέντρο.
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ΠΕ4

4.1.4 – Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού

Διαδικτυακή
πλατφόρμα
πολιτισμού που θα παρουσιάζει τα
πολιτιστικά τεκμήρια της περιοχής
με έμφαση στα τρία (3) μνημεία.

ΠΕ5

5.1.3 – Σύστημα
διαχείρισης και
προβολής Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου

Περιλαμβάνει
το
Σύστημα
διαχείρισης
πολιτιστικού
περιεχομένου (CMS) για το
περιεχόμενο
του
Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου

ΠΕ5

5.1.3 – Σταθερός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου

Περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
που θα εγκατασταθεί στο Μουσείο
Πέτρας στην Πυρσόγιαννη και θα
προβάλει το ψηφιακό περιεχόμενο
του έργου των 3D μοντέλων των
μνημείων.

ΠΕ5

5.1.4 – Φορητός
Εξοπλισμός
Ψηφιακού
Εκθεσιακού Κέντρου

Το φορητό Ψηφιακό Εκθεσιακό
Κέντρο θα διαχειρίζεται από το
Δήμο Κόνιτσας θα είναι παρόμοιο
με
τον
Σταθερό
Εξοπλισμό
Ψηφιακού Εκθεσιακού Κέντρου
εκτός από τις θέσεις καθήμενων.

ΠΕ6

6.1.1 - Διοργάνωση
Εκθέσεων

Εγκατάσταση φορητού Ψηφιακού
Εκθεσιακού
Κέντρου
σε
2
πολιτιστικούς χώρους, εκθεσιακά
κέντρα ή μουσεία.

Συνολικό ποσό προσφοράς χωρίς ΦΠΑ
Συνολικό ποσό ΦΠΑ
Συνολικό ποσό προσφοράς με ΦΠΑ

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου: …………………………………………………

Υπογραφή:

…………………………………………………

Σφραγίδα

Ημερομηνία

…………………………………………………..

Σελίδα 91

21PROC009640294 2021-12-01
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................................................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............60

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
60

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………...
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα
με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούςδημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Περιεχόμενο Υπεύθυνης-Ων Δήλωσης-Δηλώσεων Που Προσκομίζονται ως
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης:
Δεν έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ
σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την
ελληνική νομοθεσία ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. α Διακήρυξης
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
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θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016:
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. β Διακήρυξης
Έχω/έχουμε υπαχθεί σε προπτωχευτική ή πτωχευτική διαδικασία αλλά είμαι/είμαστε σε θέση να
εκτελέσω/ουμε τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής λειτουργίας μου/μας [αναγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία] Ιδίως στην περίπτωση
εξυγίανσης: Έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης [αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης
δικαστικής απόφασης] και τηρώ/τηρούμε τους όρους αυτής.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. γ Διακήρυξης
Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού. Ή Τυγχάνει στη περίπτωσή μου εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν.
3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχω υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. δ Διακήρυξης186
Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την
υπογραφή της παρούσας, με :
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και
β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και γ) τους συζύγους και
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και
τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄,
τα οποία:
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του
σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης
ή/και
ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της
Ή
Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις
ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων]
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ε Διακήρυξης
Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες
με εμένα επιχειρήσεις. Ή Έχω/έχουμε συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης των
εγγράφων της παρούσας σύμβασης με την εξής ιδιότητα…. [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι
πληροφορίες που αφορούν στον χρόνο και τον τρόπο πρότερης συμμετοχής] Παράγραφος 2.2.3.4. περ. στ
Διακήρυξης188 Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. ζ Διακήρυξης
Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. η Διακήρυξης
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Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης
Παράγραφος 2.2.3.4. περ. θ Διακήρυξης
Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας
πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης:
Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη
συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης. Έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός
από τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων
παραχώρησης, αλλά η ισχύς της διοικητικής πράξεως έχει ανασταλεί με προσωρινή διαταγή …./με απόφαση
επί της αιτήσεως αναστολής. [αναφέρεται αριθμός και ημερομηνία απόφασης καθώς και πληροφορίες για
την κύρια δίκη]
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της
σύμβασης, θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή.
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ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό μου/μας οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.
4412/2016.
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ΔΗΛΩΣΗ
Συναινώ/ούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπω στην
αναθέτουσα αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και να
προβεί στο πλαίσιο αυτό στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην
ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Πίνακες αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
και αποδεικτικών μέσων
α/α

2.2.3.1

2.2.3.2

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

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτοςμέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη
δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή
ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και β) ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για
τους
ημεδαπούς
οικονομικούς
φορείς:
Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση
οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον eΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου
ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην
περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον eΕΦΚΑ)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

2.2.3.4.α

Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής
και
εργατικής
νομοθεσίας

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
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2.2.3.4.β

Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:
Πτώχευση
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή
ειδική εκκαθάριση
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή
εκκαθαριστή
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

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. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β:
α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν
εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις και
β) ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη- μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή
δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης,
Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου,
ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό
μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
Προκειμένου
για
τα
σωματεία
και
τους
συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από
το Γ.Ε.Μ.Η.. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του
χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα παράγραφος
διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής
εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις των
αρμοδίων αρχών.
γ) 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.
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2.2.3.4.γ

2.2.3.4.δ
2.2.3.4.ε

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με
αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης
εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις από προηγούμενη
σύμβαση

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη
καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε
σχέση με προηγούμενη σύμβαση.

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη
πληροφοριών,
ανικανότητα
υποβολής
δικαιολογητικών, απόπειρα επηρεασμού, με
αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος
σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλει,
χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης
ή
να
παράσχει
παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση

Ένοχος
σοβαρού
παραπτώματος

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί
σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους
κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από
αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικέςκυρωτικές αρμοδιότητες.

2.2.3.4.στ

2.2.3.4.ζ
και η

2.2.3.4.θ

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι
τυγχάνει στη περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση
β· της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α' 93),
και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της παράβασης

επαγγελματικού
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2.2.3.9

Οριζόντιος αποκλεισμός από μελλοντικές
διαδικασίες σύναψης

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχει
επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του
οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και
συμβάσεις παραχώρησης

2.2.4

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο,
το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία
του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό,
Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας
δικαστικής
ή
διοικητικής
αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης
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2.2.5.

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της
σχετικής Διακήρυξης

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών
(3) τελευταίων ετών στις περιπτώσεις όπου η
δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την
περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Σε περίπτωση
που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός
φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού,
τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για
τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη
ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του
τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για το έτος αυτό.
Επιχειρήσεις
που
λειτουργούν
ή
ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα
που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που
έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
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2.2.6.α.

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή
υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς

α) Κατάλογο παροχής υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία
εμπειρίας:
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε
πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης - Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή
Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην
σύμβαση (Ποσοστό και είδος συμμετοχής σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης
(εφόσον έχει περαιωθεί), διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. η.
Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ θ.
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
από την οποία θα προκύπτει ότι καλύπτει τις
απαιτήσεις της διακήρυξης.
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, από συμβάσεις και
πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία
περιγράφεται οι παρεχόμενη υπηρεσία και θα
αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα
βεβαιώνεται ότι αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός
των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη
δήλωση του αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση των παραπάνω, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή
η προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και η
οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του τιμολογίου
και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.

2.2.6.β.

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων που κατέχονται από: α) τον ίδιο
τον πάροχο υπηρεσιών, και/ή (ανάλογα με
τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή των
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης και
συγκεκριμένα υπεύθυνη δήλωση με πίνακα με τα
ονόματα, τους τίτλους σπουδών και την εμπειρία των
στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των
υπηρεσιών, βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά
εμπειρίας και τίτλοι σπουδών των στελεχών,
καταστάσεις προσωπικού, συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας και ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια
του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.
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2.2.8.2.

2.2.7.

Ποσοστό υπεργολαβίας

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία
θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους οποίους θα
ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και το ποσοστό της
υπεργολαβίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση των
προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την
ανάθεση της υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας ανακηρυχθεί
ανάδοχος.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς
σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Εάν ο οικονομικός
φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από
οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη
δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα
διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας.

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς
σχετικά
με
συστήματα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά που
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εάν ο
οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα
πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη,
υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγεί τους λόγους
και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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