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Αρ. πρωτ. 4681/Φ.35/11/24.03.2022

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το υποέργο α/α 1
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ» της πράξης:
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» (MIS 5107688)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Αρ. αναφοράς 01/2022
Εκτιμώμενης Αξίας: 686.250,00€
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€
(Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ)

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με (α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α΄/2016) όπως ισχύουν καθώς και (β) τους όρους της παρούσας.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090003858

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΡΥΕΣ ΑΘΩ

Πόλη

ΚΑΡΥΕΣ ΑΘΩ

Ταχυδρομικός Κωδικός

63 086

Χώρα

ΕΛΛΑΣ

Κωδικός ΝUTS

EL52

Τηλέφωνο

2377023253

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

athosdigimet@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γ. Θεόφιλος Ιερομόναχος Παντοκρατορινός

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

pantokrator.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η λειτουργία του φορέα διέπεται από το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό ειδικότερα
ορίζεται στο άρθρο 105 του Συντάγματος, στον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): pantokrator.gr
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν Παραρτήματα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών / ΜΑΘΡΑ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΣΕ13810000).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α 1 «Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» της Πράξης: «Ολοκληρωμένη
ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους»
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2161/09.12.2021 του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης - ΕΥΔΕ.ΤΠΕ και έχει λάβει κωδικό MIS 5107688. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της
αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα, με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου
132 ν.4412/16, παρ. 4.7 της παρούσας διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ και
συγκεκριμένα της ΣΑ ΜΕ ΚΩΔ. Ε1381 και κωδ. Πράξης MIS 5107688 (κωδ. Ενάριθμου: 2021ΣΕ13810000),
εφόσον κριθεί ότι αυτή αγορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση
υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του έργου (Α.Π 2161/09.12.2021) όπως αυτή
εκάστοτε ισχύσει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από Εθνικούς
Πόρους.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης,
διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 72310000 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, CPV 72320000 Υπηρεσίες βάσεων
δεδομένων, CPV 80531200-7 Υπηρεσίες Τεχνικής εκπαίδευσης.
Εκτιμώμενης Αξίας: 686.250,00€
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€
Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους
λόγους: Το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και το έργο πρέπει να καταστεί άμεσα
λειτουργικό.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης 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:
-

Το Άρθρο 105 του Συντάγματος της Ελλάδος.

-

Τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. της 10/6 Σεπτ. 1926.

-

Την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό
καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ 220Α΄ /
12.9.2007).

-

Τη Γνωμοδότηση 660/2001 του Ν.Σ.Κ. (Ε΄ Τμήμα, Ερώτημα ΥΠΕΞ) περί εκτελέσεως έργων απ’ ευθείας
από τις Ι. Μονές και την Ι. Κοινότητα, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και
κοινοποιήθηκε προς εφαρμογή (έγγραφο ΥΠΕΞ AΣ 840/19.12.2001)

-

Το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ αρ. πρωτ 62/17.11.2017 «Εφαρμογή διατάξεων του ν 4412/16 (Α147) από
την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους».

-

Τον Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και ιδίως το εδάφιο α´ της
παρ. 2 του άρθρου 2.

-

την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Π.7395 / 4269/ 1987/ΠΟΛ302/ 15.12.1987

-

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

-

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

-

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

-

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

-

του 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
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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»

-

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»,
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-

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.

-

τη με ΑΔΑ: 9ΥΑ246ΜΠΥΓ-Υ2Ρ (αριθ. πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 2161/09.12.2021) Απόφαση Ένταξης της Πράξης:
«Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος Αγίου Όρους» με Κωδικό ΟΠΣ 5107688 του Υπουργείου Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΕΥΔΕ –ΤΠΕ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».

-

τη με αρ.πρωτ. ΕΥΔΕ-ΤΠΕ 2043/25.11.2021 Έγκριση του τεύχους Διακήρυξης του υποέργου “
Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος Αγίου Όρους ” του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης
Διαδικασιών, με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη επί του σχεδίου διακήρυξης που υπεβλήθη.

-

τη με αρ. πρωτ. 4667/Φ35/22.02.2022 απόφαση προκήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού
διαγωνισμού του υποέργου α/α1 με τίτλο: Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους, με κωδ. Έργου MIS 5107688
της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους.

-

τη με ΑΔΑΜ: 22REQ010116396 2022-02-24 έγκριση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.

-

τη με ΑΔΑΜ: 22PROC010265533 προκήρυξη του υποέργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη ψηφιακή
ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους» στο
ΚΗΜΔΗΣ

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/05/2022 και ώρα 15.00 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)
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1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/03/2022
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 24/03/2022 με αριθμό
δημοσίευσης ΕΕ 2022/S 059-153580.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστεμικό Αύξοντα Αριθμό: 156533,
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση URL
http://pantokrator.gr/proskliseis.htm στις 24/03/2022 καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ
www.antagonistikotita.gr και της ΕΥΔΕ .ΤΠΕ www.digitalplan.gov.gr
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους .
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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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.
4.

Η Προκήρυξη της Σύμβασης ΑΔΑΜ: 22PROC010265533, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

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) .
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που
προκύπτουν από αυτά.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δώδεκα (12)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο
της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ .

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
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κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας
κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
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.

Σελίδα 12

22PROC010266278 2022-03-24
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού δέκα
χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (10.980,00€)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 03 Μαρτίου 2023, 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.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
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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),
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).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή
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 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 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.
2.2.3.5. ΚΕΝΟ
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.

Σελίδα 16

22PROC010266278 2022-03-24
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 στοιχεία,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. 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.
4412/2016.
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
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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 ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, αθροιστικά,
για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, που
αντιστοιχεί στο 100% του αρχικού προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης, χωρίς τα δικαιώματα
προαίρεσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
α) να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, από
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, τουλάχιστον 2 συμβάσεις προϋπολογισμού που ανέρχονται
αθροιστικά, , στο 100% (χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης) του αρχικού προϋπολογισμού της Σύμβασης,
σχετιζόμενες εν όλω ή εν μέρει με το φυσικό αντικείμενο του έργου ήτοι, ψηφιακή φωτογράφιση,
τεκμηρίωση, ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών προβολής πολιτιστικού αποθέματος με την χρήση
καινοτόμων τεχνολογιών, εφαρμογών ασύγχρονης εκπαίδευσης, καλύπτοντας πλήρως το φυσικό
αντικείμενο του έργου και τα διακριτά παραδοτέα αυτού.
β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν εις πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και
εμπειρίας.
Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:


να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με τουλάχιστον
τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε Διαχείριση Έργων πληροφορικής, αντίστοιχων με το υπό
προκήρυξη Έργο που αποκτήθηκε τα επτά <7> τελευταία έτη.



να διατεθεί Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από μέλη με τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες,
επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία - που αποκτήθηκε τα επτά
(07) τελευταία έτη η οποία, είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού
αντικειμένου του) Έργου, σε όλον τον κύκλο ζωής του.
Τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία ανά ειδικότητα και ρόλο είναι
τα εξής:

1. Για την ψηφιακή φωτογράφιση των τοιχογραφιών απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 3 άτομα με
αποδεδειγμένη 2ετή εμπειρία και τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα. Ένα τουλάχιστον στέλεχος θα
τεθεί επικεφαλής για τον επιτελικό συντονισμό, οργάνωση, παρακολούθηση και ποιοτικό έλεγχο
των σχετικών εργασιών . Ο συντονιστής θα είναι επαγγελματίας φωτογράφος με αποδεδειγμένη
3ετή εμπειρία στην ψηφιοποίηση έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.
2. Για την φασματοσκόπιση των τοιχογραφιών απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον δυο (2) πτυχιούχοι
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Η/Υ, με αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία στο μη
καταστρεπτικό έλεγχο αντικειμένων πολιτισμού και μνημείων. Ο επικεφαλής να έχει διδακτορικό
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με ειδίκευση στην φασματοσκοπία και ακουστική μικροσκοπία και να έχει διατελέσει
Επιστημονικός –Τεχνικός υπεύθυνος σε τουλάχιστον 5 έργα πολιτισμού.
3. Για την τεκμηρίωση απαιτούνται κατ’ ελάχιστον πέντε (5) τεκμηριωτές - επιστήμονες: α)
αρχαιολόγοι πτυχιούχοι, ή κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ή κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος φιλοσοφικών/αρχαιολογικών σχολών των ελληνικών ή αλλοδαπών (με αναγνώριση
της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από την αρμόδια Ελληνική αρχή) πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
β) να έχουν αποδεδειγμένη 3ετή εμπειρία και ειδίκευση στην Βυζαντινή αρχαιολογία που να
αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους σε παρόμοια προγράμματα τεκμηρίωσης.
4. Για την λειτουργική ενότητα «Ψηφιακή πύλη portal» απαιτούνται κατ’ ελάχιστον δυο (2) τεχνικοί
πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατάλληλων ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ) με αποδεδειγμένη εμπειρία και
συμμετοχή στην υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με τα προσφερόμενα
λογισμικά.
5. Για τις Πολυμεσικές εφαρμογές απαιτούνται: κατ’ ελάχιστον δύο (2) τεχνικοί, κατάλληλων
ειδικοτήτων (μηχανικοί Η/Υ, προγραμματιστές, γραφίστες), με αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον
εμπειρία στην κατασκευή εφαρμογών με χρήση κατάλληλων εργαλείων προγραμματισμού και για
την συγγραφή των σεναρίων απαιτείται κατ΄ ελάχιστον ένας (1) επιστήμονας ανθρωπιστικών
σπουδών με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης και αποδεδειγμένη 2ετή εμπειρία σε αντίστοιχες
πολυμεσικές εφαρμογές.
6. Για τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις ένας (1) κατ’ ελάχιστον πτυχιούχος ΑΕΙ, Υπεύθυνος
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ο οποίος να διαθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση και
ανάπτυξη εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και στη μοντελοποίηση
αντικειμένων.
7. Για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης: απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 2 επιστήμονες α.
επιστήμονας πληροφορικός, πτυχιούχος ΑΕΙ με αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στην
παραμετροποίηση εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (ανοικτού κώδικα), β. επιστήμονας
ανθρωπιστικών σπουδών με βεβαιωμένη 3ετή εμπειρία στην δόμηση και παραγωγή ψηφιακού
περιεχομένου σε αντίστοιχη εφαρμογή.
Η εμπειρία των στελεχών αποδεικνύεται με εκτενή αναφορά στα βιογραφικά σημειώματα που θα
συνοδεύουν την προσφορά. Η ακρίβεια και η αλήθεια των στοιχείων θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη
δήλωση του στελέχους ή/και της εταιρείας, εφ’ όσον πρόκειται για υπάλληλο και η αναφερόμενη
εμπειρία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής σχέσης.
Κάθε στέλεχος μπορεί να δηλωθεί σε μια μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες για να προσφέρει
υπηρεσίες.
Στα βιογραφικά των στελεχών θα υπάρχει εκτενής αναφορά της εμπειρίας τους, η οποία θα
αποδεικνύεται με βεβαιώσεις από τους φορείς που συνεργάστηκαν και υλοποίησαν τα ανάλογα έργα.
γ) να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό όπως: 1. ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές υψηλής ανάλυσης
κατ΄ ελάχιστον 36Mpix, 2. ειδικό εξοπλισμό για την φασματοσκόπιση όπως: α. εξοπλισμός υπέρυθρης
κάμερας με αισθητή υψηλής ανάλυσης (>=640x512) τεχνολογίας FPA ευαίσθητου από 1-5μm αποδίδοντας
μέγεθος εικονοστοιχείου μεγαλύτερου ή ίσου με 15μm, β. υπέρηχοι με πιεζοηλεκτρικούς μετατροπείς
ενός στοιχείου σε στοιχειοσειρά συχνοτήτων λειτουργίας από 4MΗz – 50MHz, γ. Κατάλληλος ρομποτικός
μηχανισμός μετακίνησης των αισθητήρων των υπερήχων με τρία στάδια κάθετα μεταξύ τους.
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Το μέγεθος των σταδίων μετακίνησης των αισθητών θα πρέπει να είναι της τάξης των εκατοντάδων
χιλιοστών στην κατεύθυνση Χ και Y και δεκάδων χιλιοστών στην κατεύθυνση Z.
Θα πρέπει η ταχύτητα μετακίνησης να είναι μεταβλητή η οποία να δίνει τη δυνατότητα λήψης των
σημάτων των υπερήχων από κάθε σημείο σάρωσης, για την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση του έργου,
ο οποίος θα πρέπει να αναφερθεί εκτενώς.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
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.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης .
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον
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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 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 ΙΙΙ 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 1.
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας
του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο
σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (eCertis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
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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
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 νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή
εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.
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Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,
από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποχρεούται
στην έκδοση ισολογισμών, ή δήλωση του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών για καθεμία διαχειριστική
χρήση, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών.
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 συμβάσεις που να αποδεικνύουν τα ζητούμενα στην παράγραφο
2.2.6. Θα υποβάλλουν επίσης κατάλογο με τη μορφή πίνακα, σύμφωνα με την παρακάτω μορφή:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΠΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
(ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

ΗΜ.
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜ. ΛΗΞΗΣ

ΠΟΣΟ
(€)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ



Βιογραφικά ομάδας έργου ανά διακριτή κατηγορία (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση κλπ). Αποδεικτικά
εμπειρίας, βεβαιώσεις συμμετοχής σε αντίστοιχα έργα, αντίγραφο πτυχίου, βεβαιώσεις
εκπαίδευσης .



Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που θα διατεθεί για την ομαλή υλοποίηση του έργου σε
συνδυασμό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, εισαγωγής
μεταδεδομένων και λειτουργίας του αποθετηρίου.

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) το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.
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
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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 καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους
συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και
τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τόσο ο οικονομικός φορέας
όσο και αυτοί οι φορείς, καθίστανται από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική
εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


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



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
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2.3

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:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ
ΠΑΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
Κ1
Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων, της έκτασης,
καθώς και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

10%

α/α:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Κ2

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

10%

9.1

Κ3

Σχήμα Διοίκησης. Μεθοδολογική προσέγγιση και
οργανωτική αποτελεσματικότητα των συντελεστών
υλοποίησης του έργου.

10%

9.2,9.3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κ4
Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ποιότητα σχεδίου
ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογής
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, portal

30%
20%

4.1 -4.17
5.1-5.16
6.1-6.32

Κ5

Κάλυψη
Τεχνικών
Προδιαγραφών
Ψηφιακής
Φωτογράφησης και φασματοσκόπισης. Ολοκληρωμένο
σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.

20%

1.1 -1.15

Κ6

Μεθοδολογική προσέγγιση υπηρεσιών επεξεργασίας
και τεκμηρίωσης του συνόλου του υλικού βάσει των
προτύπων σχημάτων μεταδεδομένων

10%

2.1 – 2.7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Γ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
Κ7
Υπηρεσίες εγγύησης

50%
10%

7.8

Κ8

10%

7.1 – 7.7
8.1 -8.3

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες Πιλοτικής και
Παραγωγικής Λειτουργίας.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

20%
100%

Επεξήγηση κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων, της έκτασης, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων του
έργου
Αξιολογείται:


Ο βαθμός σαφήνειας, περιεκτικότητας, σφαιρικότητας της αντίληψης και κατανόησης των
απαιτήσεων του έργου, της περιγραφόμενης πολυπλοκότητας των στόχων, του σκοπού, της
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έκτασης του αντικειμένου της σύμβασης, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας, των κινδύνων και των τρόπων και μεθόδων αντιμετώπισής τους, όπως
αυτά θα τεκμηριώνονται στην προσφορά των συμμετεχόντων.
Κριτήριο Κ2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Αξιολογείται:


Η ρεαλιστικότητα του προτεινομένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης των επιμέρους πακέτων
εργασίας, δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων παραδοτέων και ειδικότερα της εκτίμησης της
διάρκειας και των χρονικών αλληλουχιών των επιμέρους εργασιών.



Η περιγραφή των αλληλεξαρτώμενων εργασιών και παραδοτέων, ο χρονοπρογραμματισμός
υλοποίησής τους και η ανάδειξη των σημαντικών οροσήμων που σχετίζονται με την υλοποίηση της
σύμβασης τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σύμφωνα με τους χρονικούς περιορισμούς που
τίθενται στους όρους της διακήρυξης.



Η κατανομή του ανθρωποχρόνου ανά κατηγορία στελέχους της Ομάδας Έργου.

Κριτήριο Κ3 Σχήμα Διοίκησης. Μεθοδολογική προσέγγιση και οργανωτική αποτελεσματικότητα των
συντελεστών υλοποίησης του έργου.
Αξιολογείται:


Η αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος διοίκησης του έργου που θα περιλαμβάνει
και τον προσδιορισμό των σχέσεων των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής με τα
αντίστοιχα όργανα του Αναδόχου.



Η οργάνωση του έργου σε δραστηριότητες ανά Ενότητα εργασιών, πακέτα εργασίας και
παραδοτέα, σύμφωνα με την αντίληψη και τη μεθοδολογία του προσφέροντος.



Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα της μεθοδολογίας και του τρόπου προσαρμογής της
στο συγκεκριμένο έργο που προτίθεται να ακολουθήσει ο προσφέρων για την υλοποίηση του
έργου.

Κριτήριο Κ4 Λειτουργικά χαρακτηριστικά και ποιότητα σχεδίου ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και
εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, portal
Αξιολογείται:


Η αναλυτική και τεκμηριωμένη περιγραφή της υλοποίησης των απαιτούμενων πολυμεσικών
Εφαρμογών και Παραγωγών καθώς και της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και του portal.



Ο βαθμός προσαρμογής της λύσης στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές διαστάσεις του έργου, σε
λειτουργικούς όρους. Εξετάζεται ειδικότερα κατά πόσο η λύση ενσωματώνει χαρακτηριστικά που
διασφαλίζουν τις λειτουργικές ενότητες, ενσωματώνουν κατάλληλες αρχές σχεδίασης που
απαντούν πλήρως στις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με υφιστάμενα συστήματα ή εφαρμογές
τρίτων. Αξιολογείται παράλληλα η συνεκτικότητα της λύσης με το τεχνολογικό και λειτουργικό
μοντέλο που προτείνεται, και το κατά πόσο η μέθοδος ολοκλήρωσης των οριζόντιων
απαιτούμενων λειτουργιών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αναγκαίας διαλειτουργικότητας, είναι
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κατάλληλη και επαρκής για την έκταση του έργου και απαντά ευθέως στις απαιτήσεις της
προκήρυξης. Εξετάζεται ο βαθμός σύνδεσης και αξιοποίησης της εφαρμογής ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης με το κεντρικό αποθετήριο.
Κριτήριο Κ5 Κάλυψη Τεχνικών Προδιαγραφών Ψηφιακής Φωτογράφησης και φασματοσκόπισης.
Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων.
Αξιολογείται:


Ο βαθμός και η πληρότητα της μεθοδολογίας φωτογράφισης και φασματοσκόπισης. Η ανάλυση
των δεδομένων και η αξιοποίηση αυτών.



Η ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων.

Κριτήριο Κ6 Μεθοδολογική προσέγγιση υπηρεσιών επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του συνόλου του
υλικού βάσει των προτύπων σχημάτων μεταδεδομένων


Η ανάλυση και η ποιότητα του ολοκληρωμένου σχεδίου τεκμηρίωσης, επεξεργασίας και
εισαγωγής των μεταδεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα σε συνάρτηση τόσο με την
υφιστάμενη κατάσταση όσο και με τα θέματα ασφαλούς διαχείρισης των ψηφιακών πόρων και
των μεταδεδομένων που τα συνοδεύουν. Η τεκμηρίωση αποτελεί καθοριστικής σημασίας
ορόσημο για το σύνολο του έργου διότι μόνο έτσι καθίσταται αναζητήσιμο το υλικό από τους
χρήστες. Η οργάνωση, η ταχύτητα και ο σχεδιασμός εναλλακτικών προσεγγίσεων θα προσδώσει
αξιοπιστία και επιστημονική εγκυρότητα στο όλο εγχείρημα της τεκμηρίωσης. Η προστασία και η
ασφάλεια των ψηφιακών πόρων πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της λειτουργικής
ενότητας.

Κριτήριο Κ7 Υπηρεσίες Εγγύησης,
Αξιολογείται:


Η ποιότητα του σχεδίου εγγύησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές, καθώς και οι επιπλέον
υπηρεσίες και χρόνος που θα προσφερθούν και θα εξασφαλίζουν την λειτουργική και
επιχειρησιακή ικανότητα των συστημάτων και των εφαρμογών μετά την οριστική παραλαβή και
την δωρεάν περίοδο που ο Ανάδοχος θα προσφέρει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος προσφέρει
χρόνο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, επιπλέον από τον ζητούμενο, αυτός θα πρέπει να αφορά σε
ακέραιο αριθμό ετών και να καλύπτει το σύνολο της προσφερόμενης λύσης.

Κριτήριο Κ8 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας
Αξιολογείται:


Η ανάλυση και η ποιότητα του προγράμματος εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένου, οι
προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης, τα εγχειρίδια εκπαίδευσης (έντυπα, ψηφιακά) και, κυρίως, η
δυνατότητα του Αναδόχου να μεταφέρει, μέσω αυτού, τεχνογνωσία για την ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων και μετά την λήξη του έργου. Επίσης, θα αξιολογηθεί το σχέδιο που θα προτείνει
ο Ανάδοχος για την πιλοτική και παραγωγική διαδικασία υλοποίησης του έργου συνολικά.
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2.3.2

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ= σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με
βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λ= 80 Χ(Βi/Βmax) + 20 X (Kmin/Ki)
Όπου:
Βmax

η βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Ki

οικονομική προσφορά του προσφέροντος i

Kmin

χαμηλότερη οικονομική προσφορά από όλες τις αποδεκτές προσφορές

Bi

βαθμολογία του προσφέροντος

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο
Λ.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση 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.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή 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
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(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα, σε
σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως
τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στις παραγράφους 2.4.3 και
2.4.4.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
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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.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
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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 (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης) του Παραρτήματος Ι και ΙΙ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 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 θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοδευτικό Υλικό Τεκμηρίωσης για όλες τις υπηρεσίες
και τον εξοπλισμό, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια ή τεχνικές περιγραφές καθώς και συμπληρωμένους
τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ με σαφείς παραπομπές στο σχετικό συνοδευτικό υλικό.
Ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον (υπο)φάκελλο
«Τεχνική προσφορά» όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως
ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I Μέρος Β της διακήρυξης
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας/παραδοτέου δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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 που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΜΕΡΟΣ Β του Παραρτήματος Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο παράρτημα Ι, μέρος Β «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της
παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η καθαρή αξία της παροχής υπηρεσιών και της
προμήθειας αγαθών για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Σε ιδιαίτερη στήλη, ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνονται οι καθαρές αξίες. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
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Διαγωνισμού. Τέλος, συμπληρώνεται η συνολική αξία, που αποτελεί άθροισμα της καθαρής αξίας και του
αντίστοιχου ποσού ΦΠΑ. Υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν θα αναγράφονται με την ένδειξη «Χωρίς
Κόστος» στη στήλη «Καθαρή αξία». Η καθαρή αξία, ο ΦΠΑ και η συνολική αξία της προσφοράς
αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικής τιμής και τιμής
ολογράφως θα υπερισχύει η αριθμητική τιμή. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της καθαρής
αξίας και της συνολικής αξίας - είτε αυτής που συμπληρώνεται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., είτε αυτής που συμπληρώνεται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –
υπερισχύει η τιμή μονάδας. Η οποιαδήποτε αθροιστική ή υπολογιστική ασυμφωνία θα διορθώνεται από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, εφόσον η διόρθωση αυτή δεν επιφέρει βασική αλλαγή στο
σύνολο της οικονομικής προσφοράς.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννιά (9)
μηνών από την επόμενη της της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη
κανονική.
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,
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β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,
ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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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 06/05/2022 και ώρα 15.00 μ.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 Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν 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.
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Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που
δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.
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
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κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 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
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συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 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».
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Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 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.
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της
προσβαλλόμενης παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 .
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.
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Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.
δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.
Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.
Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.
Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
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αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.
Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4.
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 ποσού είκοσι ένα χιλιάδων και εννιακοσίων
εξήντα ευρώ (21.960,00€)
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
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.
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.
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4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών,
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
Το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια με την
άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, ανερχόμενου έως του ποσού εκατόν
τριάντα επτά χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ (137.250,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου
132 του Ν. 4412/2016).
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). 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.
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δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση,
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα
σχέδιο σύμβασης.

4.7

Δικαιώματα προαίρεσης

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης (σύμφωνο προαίρεσης Αστικού Κώδικα) το οποίο
δύναται να ασκήσει με μονομερή δήλωση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και υπό την
προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΥΔΕ –ΤΠΕ και της έγκρισης χρηματοδότησης για την
άσκησή του, συγκεκριμένα :
Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και πριν την λήξη της
σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση
του φυσικού αντικειμένου του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό αύξησης του συμβατικού τιμήματος έως
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου. Το
φυσικό αντικείμενο της προαίρεσης θα αφορά αποκλειστικά σε προϊόντα ή υπηρεσίες οι οποίες ήδη
περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της σύμβασης.
Η χρήση του Δικαιώματος προαίρεσης δεν είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή/Κύριο του Έργου
και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, παρά μόνο εφόσον το κρίνει
αναγκαίο.
Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της
αμοιβής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε
λόγο, με βάση την οικονομική του προσφορά.
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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:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών των
επιμέρους διακριτών παραδοτέων όπως αυτά προσφέρονται στην τεχνική και οικονομική προσφορά
σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα στο παράρτημα Α μέρος Β και των οποίων η αξία αντικατοπτρίζεται
πλήρως στην οικονομική προσφορά (πραγματικές ποσότητες επί τιμές μονάδος), κατόπιν υποβολής των
πρακτικών της ΕΠΠΕ.
Ειδικότερα:
1η Πληρωμή: Με την παραλαβή του ΠΕ 1 «Ψηφιοποίηση» και ΠΕ 2 «Τεκμηρίωση»
2η Πληρωμή: Με την παραλαβή του ΠΕ5 «Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου παρουσίασης των
ψηφιοποιημένων συλλογών» , ΠΕ9 «Παρουσίαση της Λαογραφικής συλλογής με τεχνολογίες επαυξημένης
πραγματικότητας (AR)», (ΠΕ7) Ανάπτυξη portal.
3η Πληρωμή: Με τη παραλαβή του ΠΕ6 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Τηλεκπαίδευσης» και ΠΕ4 «Εικονική
περιήγηση στη Τράπεζα της Μονής»
4η Πληρωμή: Εξόφληση της σύμβασης και πληρωμή του υπόλοιπου συμβατικού τιμήματος (ΠΕ3, ΠΕ8,
ΠΕ10, ΠΕ11) με την οριστική παραλαβή του έργου
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά
την οριστική τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών των επιμέρους διακριτών παραδοτέων όπως αυτά
περιγράφονται στο παραπάνω σημείο α. (απομειούμενο κατά το ποσοστό της χορηγηθείσας
προκαταβολή) και των οποίων η αξία αντικατοπτρίζεται πλήρως στην οικονομική προσφορά (πραγματικές
ποσότητες επί τιμές μονάδος), κατόπιν υποβολής των πρακτικών της ΕΠΠΕ.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
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. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 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
Συμβάσεων
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
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παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και 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 είκοσι (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,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση αν άδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της από φασης κήρυξής του ως
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορ ά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016,
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κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ποινικές ρήτρες μπορεί να επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, σύμφωνα με την περ. (δ) της παρούσας παραγράφου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (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.
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5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον
ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6.
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
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε βάσει απόφασης της Αναθέτουσας
αρχής η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Γεροντική Σύναξη της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος Αγίου Όρους, 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 να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες από 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 αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
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6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές
παραλαβές.
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.
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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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) εδώ και μια δεκαετία.
Οι πατέρες της Μονής, εγκαίρως διέβλεψαν την αξία και την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην διάσωση και προβολή των πολιτιστικών θησαυρών.
Η Μονή έχει ψηφιοποιήσει τον μεγαλύτερο όγκο του κειμηλιακού πλούτου που διαθέτει.
Από το 2004 μεθοδικά ψηφιοποιούν το πολιτιστικό απόθεμα της Μονής και άκρως επιστημονικά το
τεκμηριώνουν για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Πάνω από 300.000 ψηφιακές λήψεις είναι στο αποθετήριο της Μονής όλων των κατηγοριών υλικού.
Η μονή διαθέτει επαρκή υπολογιστική υποδομή (servers, storage device, pc’s, laptops, scanners, rack,
network, access internet etc).
Η συνέχιση και ολοκλήρωση της ψηφιακής ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Ι.Μ.
Παντοκράτορος λαμβάνει όλο και περισσότερο κεντρική πολιτιστική σημασία, δημιουργώντας νέες
δυνατότητες αξιοποίησης και προβολής των σχετικών τεκμηρίων.
Οι καινοτόμες τεχνολογίες θα φέρουν σε επαφή ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να
θαυμάσει από κοντά τους θησαυρούς λόγω του ειδικού καθεστώτος της Αγιορείτικης πολιτείας αλλά και
των ειδικών συνθηκών πρόσβασης στη χερσόνησο του Άθω.
Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους διαθέτει μια πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, πραγματικούς
θησαυρούς, της τέχνης, των γραμμάτων, της αρχιτεκτονικής, της Ιστορίας και της άυλης Θρησκευτικής
πολιτιστικής παράδοσης.
Ως ζώσα ησυχαστική και λατρευτική κοινότητα συνεχίζει την πολιτιστική της πορεία μέσα στο χρόνο
αποθησαυρίζοντας το νεότερο πολιτιστικό απόθεμα, συμβάλλοντας στην προαγωγή του Ελληνικού
πολιτισμού διαχρονικά.

Φορέας Λειτουργίας
Ταυτίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο βαθμός προσβασιμότητας και πρακτικής αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος είναι σε περιορισμένο βαθμό μέχρι σήμερα, αφού η χρήση προϋποθέτει την φυσική
παρουσία στο Άγιον Όρος του ευρύ κοινού, των ερευνητών, των φοιτητών, και των πολιτών που
ενδιαφέρονται για τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς.
Επιπλέον, οι ανάγκες προστασίας ενός τόσο ευαίσθητου περιεχομένου από τους κινδύνους και τη φθορά
που εγκυμονεί η φυσική πρόσβαση και μεταχείριση κάποιων αντικειμένων που παρουσιάζουν αυξημένη
ευαισθησία στην πάροδο του χρόνου, όπως τα κινητά και ακίνητα μνημεία, καθιστούν επιτακτική την
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ανάγκη ψηφιοποίησης και διάθεσης του υλικού με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το παρόν έργο έχει σαν στόχο την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών
(ΤΠΕ) από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και
την παροχή ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών της νεότερης και
σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. Επιπλέον, με το έργο επιτυγχάνεται η διαφύλαξη και η
τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
Το περιεχόμενο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το διαδικτυακό κόμβο θα είναι
προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ, με την ενσωμάτωση εργαλείων που προσφέρουν
εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης ή πρόσβασης στην πληροφορία.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς
Μονής Παντοκράτορος με σκοπό την διάσωσή του, την περαιτέρω επιστημονική μελέτη και ανάδειξη
αυτού με την χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Το πρώτο υποέργο «Ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής
Παντοκράτορος Αγίου Όρους» οργανώνεται σε επιμέρους πακέτα εργασίας τα οποία βρίσκονται σε πλήρη
συνέργεια, συνάφεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, ως εξής:

Π.Ε 1 : Ψηφιοποίηση τοιχογραφιών Καθολικού και Τράπεζας
Η ψηφιοποίηση θα γίνει με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης στη μέγιστη ανάλυση και
χρωματικό βάθος λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ενδεικνυόμενων παραμέτρων ψηφιακής
αποτύπωσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης. Το ψηφιακό πρωτότυπο θα είναι υψηλής ποιότητας ώστε
να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας ψηφιοποίησης του ίδιου αντικειμένου στο μέλλον.
Τα ψηφιακά τεκμήρια θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα (1:1) των πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από
το μέγεθός τους, το χρωματισμό τους, κλπ.
Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά πρωτότυπα θα βασίζονται σε
πρότυπα συμβατά με όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και ευρέως διαδεδομένες μορφές αρχείων
(DNG, PDF,TIFF, JPEG-2000, κ.α.).
Επίσης, πέρα από το ψηφιακό πρωτότυπο θα δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δύο εκδοχές του: μια
εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο (αρχείο προβολής) και μια εικόνα σε σμίκρυνση
(αρχεία προεπισκόπησης). Το ψηφιακό υποκατάστατο απαιτείται να αποθηκεύεται σε μορφή DNG & TIFF,
οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε JPEG, JPEG2000 ή PDF και οι σμικρύνσεις
σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι αρχείων.
Συνολικά θα γίνουν 500 λήψεις.
Για την υποστήριξη της επιστημονικής τεκμηρίωσης αποκλειστικά των τοιχογραφιών του καθολικού, θα
λάβει χώρα σε μικρή έκταση και φασματοσκόπιση επιλεγμένων τοιχογραφιών. Ειδικότερα, θα γίνουν
λήψεις ψηφιακών εικόνων ανακλαστοσκόπισης και επιλεκτικής χρήσης υπερηχητικής τομογραφίας με
σκοπό να γίνει απεικόνιση όλων των στρωμάτων επιζωγράφισης σε διαφορετικές φάσεις. Συνολικά 20
επιλεγμένα σημεία (τμ).
Τέλος, θα γίνει τρισδιάστατη ψηφιοποίηση (3D modeling) 11 επιλεγμένων αντικειμένων.
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Π.Ε 2: Τεκμηρίωση τοιχογραφιών
Το σχήμα της τεκμηρίωσης θα παρέχει δυνατότητες εύρωστης ανάλυσης, σχολιασμού, δεικτοδότησης και
ανάκτησης των ψηφιακών τεκμηρίων, στοχεύοντας εν τέλει στην ενοποιημένη πρόσβαση στο
ψηφιοποιημένο αρχείο. Το σχήμα τεκμηρίωσης θα βασιστεί στην ανάλυση του υλικού. Ο σχεδιασμός του
σχήματος τεκμηρίωσης θα λάβει υπόψη τα διακριτικά στοιχεία του περιεχόμενου κάθε ψηφιακού
τεκμηρίου που παρέχουν σημαντική πληροφορία ταυτοποίησης, την υιοθέτηση διεθνών προτύπων
τεκμηρίωσης πολιτιστικών και γλωσσικών πόρων, με τις προσαρμογές που θα απαιτηθούν για να
καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του υλικού, με στόχο την εναρμόνιση και επαναξιοποίηση στο
γενικότερο πλαίσιο τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων. Τα μεταδεδομένα θα είναι βασισμένα σε
κατάλληλα διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων (Dublin Core, EDM, CIDOC CRM) και θα παρέχονται κατ’
ελάχιστον μέσω κατάλληλης προγραμματιστικής διεπαφής (π.χ. με χρήση του πρωτοκόλλου OAI-PMH) με
αυτοματοποιημένη διαδικασία ή και σε μη προτυποποιημένη δομημένη μορφή (π.χ. custom XML ή
database files).

ΠΕ 3: Ανάπτυξη εφαρμογής Καθολικού της Μονής και
ΠΕ4 : Ανάπτυξη εφαρμογής Τράπεζας της Μονής
Το εργαλείο εικονικής περιήγησης (Virtual Tour Tool) αποδίδει τον χώρο σε ένα μοντέλο εικονικής
πραγματικότητας επισκέψιμο μέσω του διαδικτύου δίνοντας την αίσθηση της ελεύθερης μετακίνησης του
χρήστη προς όλες τις κατευθύνσεις και θα παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης πλοήγησης των
επισκεπτών. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα βιωματικής συμμετοχής στα καλλιτεχνικά
εκθέματα σε επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφθούν τον πραγματικό χώρο, είτε
επειδή ζουν σε απομακρυσμένους τόπους της περιφέρειας, είτε γιατί λόγω του ειδικού καθεστώτος δεν
έχουν φυσική πρόσβαση είτε είναι Άτομα με Αναπηρία και δεν καθίσταται δυνατή η μετακίνηση τους.
Κατά την πλοήγηση των επισκεπτών στον εικονικό χώρο, τους θα παρέχεται η δυνατότητα να
αλληλεπιδρούν με διάφορα επιλεγμένα αντικείμενα για επιπλέον εμβάθυνση σε πληροφορία σχετικά με
το χώρο, μέσω πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού.
Το περιβάλλον θα είναι αποτέλεσμα 3D μοντελοποίησης του εσωτερικού χώρου του Καθολικού και της
Τράπεζας παρέχοντας στον επισκέπτη την ελεύθερη περιήγηση σε επιλεγμένα εκθέματα.
Η σεναριακή οργάνωσή των εφαρμογών δεν θα είναι συμβατική και γραμμική στη σύλληψή της, αλλά θα
δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να προσεγγίσει τα δεδομένα που θα έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα με
ποικίλους συνδυαστικούς τρόπους: ανασύροντας εύληπτα κείμενα (γραπτά ή ηχογραφημένα),
αξιοποιώντας ένα φάσμα οπτικοακουστικού υλικού (σχέδια, φωτογραφίες, εικόνες τεκμηρίων, βίντεο,
αρχεία ήχου, κλπ.), επιλέγοντας απεικονίσεις και κινούμενες γραφικές αναπαραστάσεις, επενεργώντας
στο εικονικό περιβάλλον με σκοπό την ανακάλυψη περαιτέρω δεδομένων, αυτενεργώντας στο πλαίσιο
δημιουργικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.
Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρόταση για τον τρόπο προσέγγισης, πληροφόρησης και κατανόησης
των μνημειακών μοναστηριακών συγκροτημάτων εφόσον ο επισκέπτης κινείται από τον εικονικό χώρο
προς τον πραγματικό, έχοντας σχηματίσει εκ των προτέρων άποψη και ενδιαφέρον για τους τόπους που
επιθυμεί να επισκεφτεί, γεγονός που θέτει τις βάσεις για μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη εμπειρία
παλαιού και σύγχρονου χώρου.
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ΠΕ 5: Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου παρουσίασης των ψηφιοποιημένων συλλογών
Με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας και συγκεκριμένα αυτό της εικονικής
πραγματικότητας θα δημιουργηθεί ένα εικονικό μουσείο με βάση τις θεματικές ενότητες, α) των φορητών
εικόνων του 19ου και 20ου αιώνα, η λεγόμενη «Αγιορείτικη Αναγέννηση», β) η λαογραφική συλλογή των
χρηστικών εργαλείων καθημερινότητας στο Άγιον Όρος, γ) οι συλλογές των έργων τέχνης μεταλλοτεχνίας,
υφασμάτων, κεντητικής, γλυπτικής κλπ, δ) οι πίνακες ζωγραφικής και ψηφιδωτά του 20ου αιώνα που
κοσμούν τους χώρους της Μονής παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης (Virtual
Tour Tool).
Τα ψηφιακά εκθέματα θα αναδεικνύονται σε προκαθορισμένες θέσεις προβολής μέσα στο χωρικό
μοντέλο με δυνατότητα προβολής τόσο των δισδιάστατων όσο και των τρισδιάστατων αντικειμένων. Η
εμβυθυστική εμπειρία των χρηστών θα αυξάνει μέσω της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με τα εκθέματα.
Ο επισκέπτης θα περνά δίπλα από τα εκθέματα, σχεδόν αγγίζοντάς τα και θα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή
θελήσει, να σταματήσει και να ρίξει μια πιο σχολαστική ματιά στο δεδομένο που επέλεξε, αντλώντας
επιπλέον πληροφοριακό περιεχόμενο μέσα από κείμενο βίντεο φωτογραφίες και ήχο. Η ψηφιακή έκθεση
θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την προβολή των υπό ανάπτυξη εκθέσεων , όσο και των μελλοντικών.
Το εικονικό μουσείο θα είναι δυναμικό καθώς τα εκθέματα θα ανανεώνονται τακτικά από το διαχειριστή.
Οι προκαθορισμένες θέσεις προβολής θα είναι διασυνδεδεμένες με τη βάση δεδομένων του αποθετηρίου,
ώστε να δημιουργείτε κάθε φορά το επιθυμητό σύνολο πληροφοριών που θα αποτελεί τη βάση του
εικονικού μουσείου-έκθεσης.
Τέλος, η πρόσβαση στο εικονικό μουσείο θα γίνεται τόσο από σταθερό υπολογιστή, συσκευές εικονικής
πραγματικότητας (VR HEADSET πχ, Oculus Quest etc. ) όσο και από φορητές συσκευές (κινητά και tablet)
με εμφάνιση περιεχομένου στα ελληνικά και αγγλικά.
Μεθοδολογία


Ανάλυση σχεδίου πλοήγησης και διεπαφής



Σχεδιασμό της διεπαφής στο σύνολό της αναλυτικά, με τη χρήση γενικευμένου προτύπου
(template) για κάθε οθόνη ή ομάδα οθονών.



Σχέδιο διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.



Συγγραφή των αφηγήσεων – παραγωγή των σεναρίων



Επιμέλεια των κειμένων και των μεταφράσεων



Σχεδιασμός και παραγωγή του ψηφιακού υπόβαθρου λειτουργίας του εικονικού μοντέλου.



Παραγωγή του δημιουργικού – εικαστικού περιβάλλοντος.



Διαμόρφωση του χρονολογίου και των διαδραστικών υπερσυνδέσεων



Δοκιμαστική λειτουργία των εφαρμογών ως ενιαία εφαρμογή.



Ποιοτικός έλεγχος όλων των παραδοτέων

ΠΕ 6: Ανάπτυξη - Παραμετροποίηση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Θα γίνει παραμετροποίηση και ανάπτυξη ελεύθερης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και η σύνδεσή της στο
αποθετήριο. Βασικός σκοπός είναι να αξιοποιηθεί το ψηφιακό περιεχόμενο του αποθετηρίου και να
αποτελέσει δομημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Η πλατφόρμα θα διαθέτει πίνακα πληροφόρησης
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(dashboard) που θα εμφανίζονται τα μαθήματα που παρακολούθησε και παρακολουθεί ένας χρήστης και
την αντίστοιχη πρόοδο παρακολούθησης. Θα υποστηρίζονται οι ακόλουθες δραστηριότητες :


Βιβλία. Το βιβλίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται σε πολλαπλές σελίδες. Είναι
σαν να διαβάζετε ένα βιβλίο στο διαδίκτυο.



Μαθήματα. Ο χρήστης μπορεί να δει την παρουσίαση του θέματος σε τμήματα. Κάθε τμήμα
μπορεί να έχει μια ερώτηση που ανάλογα με την απάντηση που θα επιλέξει να τον οδηγεί σε
διαφορετικό τμήμα του μαθήματος.



Εργασίες. Οι εκπαιδευτές να μπορούν βαθμολογήσουν και να δώσουν σχόλια σχετικά με τα
μεταφορτωμένα αρχεία



Επιλογές. Ο εκπαιδευτές να δημιουργεί ερωτήσεις για τις οποίες καθορίζει πολλαπλές απαντήσεις



Κουίζ. Ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει και να δημιουργήσει τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος και ερωτήσεις με σύντομες απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις
φυλάσσονται σε μια κατηγοριοποιημένη βάση δεδομένων και να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν στο μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο μαθήματα.



Λεξικά. Υποστήριξη δημιουργίας λεξικών. Κάθε θέμα μπορεί να έχει ένα βασικό και πολλά
δευτερεύοντα λεξικά. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λεξικό που όρισε ο εκπαιδευτής και
του δίνεται τουλάχιστον η δυνατότητα αναζήτησης με τη χρήση λέξεων κλειδιών και με
αλφαβητική αναζήτηση.



Συγγραφή (wiki) Συλλογική συγγραφή αρχείων σε μια απλή μορφή χρησιμοποιώντας
φυλλομετρητή



Συνομιλίες πραγματικού χρόνου. Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει απευθείας επικοινωνία
πραγματικού χρόνου σε μορφή κειμένου (text chat).



Τόπος συζήτησης (Forum). Να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεξάγουν ασύγχρονες
συζητήσεις.

ΠΕ 7: Σχεδιασμός- ανάπτυξη ιστοσελίδας (portal)
Θα δημιουργηθεί νέος διαδικτυακός τόπος και επιμέρους ιστοσελίδες για το σύνολο του ψηφιακού υλικού
της Μονής με σύγχρονο γραφιστικό σχεδιασμό.
Θα αξιοποιεί πλήρως δοκιμασμένες και καθιερωμένες τεχνολογίες σε επίπεδο υποδομής, αρχιτεκτονικής
και διεπαφής χρήστη (HTML/CSS/JavaScript). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η
ασφάλεια των δεδομένων ανεξάρτητα από πιθανά προβλήματα στον εξοπλισμό ή τεχνολογικές αλλαγές.
Η εφαρμογή θα έχει συμβατότητα με όλες τις συσκευές (responsive design) και την αναδιάρθρωση του
περιεχομένου βάσει των αρχών της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας (information architecture).
Η φιλοσοφία σχεδιασμού του συστήματος θα βασίζεται στις παρακάτω βασικές αρχές:


Θα περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης περιεχομένου open-source



Ανεξαρτησία της δομής και σχεδίασης του συστήματος από το περιεχόμενο, δηλ. πλήρης
διαχωρισμός δεδομένων και παρουσίασης.



Διαφοροποίηση επιπέδου πρόσβασης και άρα παρέμβασης των διαφόρων χρηστών.



Φιλικότητα στη χρήση.
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Διαχείριση χρηστών και υλικού.



Πλήρης διαχείριση (προσθήκη, επεξεργασία ή αφαίρεση τμημάτων) του υπάρχοντος υλικού με
χρήση έτοιμων εργαλείων του περιβάλλοντος του εσωτερικού χρήστη.



Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανανέωσης του υλικού.



Διαχείριση περιεχομένου με φιλικό κειμενογράφο (WYSIWYG), Χρήση τεχνολογιών Internet και
σχεσιακής βάσης δεδομένων.



Υποστήριξη τρισδιάστατων αναπαραστάσεων (αρχιτεκτονικά τρισδιάστατα μοντέλα κτηριακών
συγκροτημάτων)



Υποστήριξη εικονικών μουσείων και δυνατότητες αλληλεπιδράσεων



Η διαδικτυακή πύλη εισόδου θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες
(ΑΜΕΑ), εξασφαλίζοντας την πρόσβαση και την ευχρηστία μέσω της συμβατότητας του κώδικα
των ιστοσελίδων με τα WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) του W3C (World Wide
Web Consortium w3.org).

ΠΕ 8: Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής σύνδεσης του υλικού βίου με την Μοναστηριακή διατροφή
Το προτεινόμενο έργο αφορά στη διατροφική εγχειρηματική αλυσίδα στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος του
Αγίου Όρους. Ως «εγχειρηματική αλυσίδα» ορίζεται το σύνολο εκείνων των πράξεων ή/και κινήσεων, οι
οποίες μεταμορφώνουν την πρώτη ύλη από τη φυσική της κατάσταση σε ένα κατασκευασμένο προϊόν.
Το έργο θα αποτυπώσει το μοντέλο της διατροφικής εγχειρηματικής αλυσίδας, όπως αυτή παρουσιάζεται
στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Θα καταγράψει τα στάδια παραγωγής της τροφής, τις παραδοσιακές
τεχνικές και πρακτικές που εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα στο Άγιον Όρος και τις αντίστοιχες
επιτελεστικές εργασίες, τα εργαλεία, τις μεθόδους, προφορικές και γραπτές παραδόσεις και θα αναδείξει
τη σημασία και τη σπουδαιότητα της μοναστικής διατροφής για τον Ελληνικό Πολιτισμό.
Ο τρόπος καταγραφής και αποτύπωσης της άυλης αγιορείτικης διατροφικής πολιτιστικής κληρονομιάς θα
λάβει υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 62/12, το οποίο περιλαμβάνει:
α) Την αποτύπωση σε γραπτή μορφή, ήχου ή εικόνας των επιτελεστικών τεχνών, δεξιοτήτων που
συνδέονται με παραδοσιακές μεθόδους, τελετουργίες και πρακτικές που αφορούν στη φύση. Η
καταγραφή και αποτύπωση αφορά και στους χώρους που συνδέονται με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά. Η
ηχητική αποτύπωση πραγματοποιείται με επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις. Η οπτική αποτύπωση
πραγματοποιείται με φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση, κινηματογράφηση και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
β. Τη συγκρότηση συλλογών και αρχείων από υλικά τεκμήρια που συνδέονται με τα άυλα πολιτιστικά
αγαθά.
γ. Την αξιοποίηση των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων του υλικού βίου (αντικείμενα) και λοιπών στοιχείων
σχετικών με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά.
Καθώς η διαδικασία ψηφιοποίησης των άυλων στοιχείων θέτει μια σειρά προκλήσεων αναφορικά με την
τυποποιημένη τεκμηρίωση αντικειμένων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς με κατάλληλες περιγραφές και
ψηφιακές μορφές, το σχήμα τεκμηρίωσης θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα πληροφορίες που αφορούν το
Ορθόδοξο εορτολόγιο και τη Λειτουργική πράξη, τη διατροφική αξία, την διατροφική κατηγοριοποίηση
(χορτοφαγικά-ιχθυοχορτοφαγικά),
τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες του Αγίου Όρους, ιατρικές/θεραπευτικές χρήσεις, τη θεολογική
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σημασία της διατροφής στην καθημερινότητα των μοναχών και το βυζαντινό ωρολόγιο.
Μια πολυμεσική εφαρμογή συνιστά μια σελίδα web (η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες HTML, CSS,
Javascript και php) στην οποία ένα σύνολο πληροφοριών και πολυμέσων δομούνται με συγκεκριμένο
τρόπο, ώστε να μπορούν να ανακτηθούν και να προβληθούν από την ειδική εφαρμογή προβολής του
περιεχομένου.
Η βασική δομή μιας πολυμεσικής εφαρμογής περιλαμβάνει θεματικές ιστορίες, κείμενα πηγών,
χρονολωρίδες, πολυμέσα (οπτικοακουστικό υλικό) κλπ.
Το σύνολο της πληροφορίας θα δοθεί σε μια πολυμεσική εφαρμογή προσβάσιμη και προσπελάσιμη από
το διαδίκτυο με όλες τις προδιαγραφές πολυκαναλικότητας web, mobile, (Android, IOS κλπ),
Μεθοδολογία


Ανάλυση σχεδίου πλοήγησης και διεπαφής



Σχεδιασμός της διεπαφής στο σύνολό της αναλυτικά με τη χρήση γενικευμένου προτύπου
(template) για κάθε οθόνη ή ομάδα οθονών.



Σχέδιο διαλειτουργικότητας και πολυκαναλικής προσέγγισης.



Συγγραφή των αφηγήσεων – παραγωγή των σεναρίων



Επιμέλεια των κειμένων και των μεταφράσεων (Αγγλικά)



Σχεδιασμός και παραγωγή του ψηφιακού υπόβαθρου λειτουργίας.



Παραγωγή του δημιουργικού – εικαστικού περιβάλλοντος.

ΠΕ 9: Παρουσίαση της Λαογραφικής συλλογής με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR)
Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος έχει οργανωμένο εκθεσιακό χώρο προβολής της Λαογραφικής συλλογής της
Σκήτης Προφήτου Ηλιού. θα δημιουργηθεί μια ψηφιακή εφαρμογή με αξιοποίηση της επαυξημένης
πραγματικότητας (AR) που θα προβάλει την λαογραφική συλλογή, η οποία προσελκύει κάθε χρόνο μεγάλο
αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από το σύνολο της συλλογής (1.000 αντικείμενα) θα επιλεγούν 20 μοναδικά αντικείμενα.
Θα δημιουργηθούν πολυλγωσσικές (ελληνικά, αγγλικά) διακριτές εφαρμογές για φορητές συσκευές
(κινητά και tablet) που φέρουν λειτουργικό Android ή iOS/iPadOS. Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής θα
βασίζεται σε τεχνολογία εξειδικευμένης αναγνώρισης και θα παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων. Θα
διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και ειδοποίησης του χρήστη προκειμένου να προβεί σε
διαδικασία ενημέρωσης / αναβάθμισης.
Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε δίκτυο internet. Το
περιεχόμενο θα μεταφέρεται στην εφαρμογή όταν αυτή το ζητήσει μέσω ασυρμάτων δικτύων IP (WiFi, 4G,
5G) και θα μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά στην συσκευή (caching) έτσι ώστε να είναι άμεσα
διαθέσιμο αν ζητηθεί ξανά. Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο θα είναι
αποθηκευμένο στην εφαρμογή.
Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην φιλικότητα χρήσης, στην ταχύτητα απόκρισης
και στην βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων από την πλευρά της συσκευής. Επίσης θα υλοποιηθεί
υποστήριξη:


χρήσης κάμερας κινητού σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου (Markers/Image Targets)
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Μέσω των κινητών συσκευών οι επισκέπτες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό
(φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια
της επίσκεψης στο Λαογραφικό Μουσείο της Μονής (Σκήτη Προφήτου Ηλιού).

ΠΕ 10: Εκπαίδευση
Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα στελέχη της
Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους τα οποία θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την
διαχείριση, υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη των συστημάτων και εφαρμογών που θα υλοποιηθούν
καθώς και η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την εξοικείωση στις εφαρμογές και την
παραμετροποίηση και χρήση των συστημάτων λογισμικού καθώς και τη βελτίωση αυτών. Πέρα από τις
προσφερόμενες ώρες εκπαίδευσης, ο Ανάδοχος να παρέχει και on the job training.

ΠΕ 11 : Πιλοτική λειτουργία
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο της
λειτουργικότητας του συνόλου του συστήματος του Έργου. Η ΕΠΠΕ κατά την εκτέλεση των σεναρίων
αυτών θα ελέγξει, τόσο ότι έχουν υλοποιηθεί όλες οι λειτουργικότητες του Έργου και καλύπτονται όλες οι
υπηρεσίες, όσο και το χρόνο επίδοσης των υπηρεσιών αυτών. Σε περίπτωση που μετά την εκτέλεση των
σεναρίων χρήσης προκύπτουν δυσλειτουργίες, τότε στις υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι να επιλύσει τα
προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν.
Οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο σύστημα είναι κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι:




Tests αρτιότητας και Υψηλής Διαθεσιμότητας των εφαρμογών
Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πακέτου
εργασίας
Τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας, προσθήκες/ τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική χρήση
κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και καλή συνεργασία των
εφαρμογών των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και
εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας (πραγματικά δεδομένα, παραγωγική
εκμετάλλευση, από πλήρως εκπαιδευμένη περιορισμένη κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος Πυρήνας
Χρηστών / Key Users - με ενεργή συμμετοχή στο Έργο

Αναλυτικές προδιαγραφές όλων των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων αυτών αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ. (Πίνακες Συμμόρφωσης).
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 16 μήνες κατά ανώτατο όριο. Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει
μικρότερο χρόνο παράδοσης που θα αξιολογηθεί συνολικά και τεκμηριωμένα σε σχέση με τους πόρους
που θα διαθέσει στο έργο, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, μεθοδολογία υλοποίησης και
οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο.
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ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΤΥΠΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ

1.

Π1

Ψηφιοποίηση

Υ

Μ1

Μ5

2.

Π2

Τεκμηρίωση

Υ

Μ2

Μ6

3.

Π3

Ανάπτυξη εφαρμογής Καθολικού της
Μονής

Λ, Σ

4.

Π4

Ανάπτυξη
Μονής

Λ, Σ

5.

Π5

Ανάπτυξη
Εικονικού
Μουσείου
παρουσίασης των ψηφιοποιημένων
συλλογών

6.

Π6

7.

Π7

8.

Π8

Ανάπτυξη
πολυμεσικής
εφαρμογής
σύνδεσης του υλικού βίου με την
Μοναστηριακή διατροφή

9.

Π9

Παρουσίαση της Λαογραφικής συλλογής
με
τεχνολογίες
επαυξημένης
πραγματικότητας (AR

Λ, Σ

10.

Π10

Εκπαίδευση

Υ

Μ12

M13

11.

Π11

Πιλοτική Λειτουργία

ΑΝ

Μ16

Μ16

Α/Α

12.

εφαρμογής

Τράπεζας

της

Ανάπτυξη
Παραμετροποίηση
πλατφόρμας
ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
Σχεδιασμόςανάπτυξη
ιστοσελίδας
(portal)

Οριστική παραλαβή

Μ3
Μ3

ΜΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Μ15
Μ10

Μ3
Λ, Σ

Λ, Σ

Λ, Σ

Μ10
Μ5

Μ3

Μ12

Μ6

Μ3
Λ, Σ

Μ15
Μ4
Μ8

Μ16
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Παραδοτέα
Π.Ε 1 : Ψηφιοποίηση τοιχογραφιών Καθολικού και Τράπεζας
Παραδοτέα:


Ψηφιοποίηση τοιχογραφιών: 500 λήψεις



Φασματοσκοπική αποτύπωση: 20 λήψεις



Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση: 11 αντικείμενα

Π.Ε 2: Τεκμηρίωση τοιχογραφιών
Παραδοτέα:


Τεκμηρίωση – μεταδεδομένα τοιχογραφιών: 500 εγγραφές

ΠΕ3: Ανάπτυξη εφαρμογής Καθολικού της Μονής
ΠΕ4 : Ανάπτυξη εφαρμογής Τράπεζας της Μονής
Παραδοτέα:
 Εφαρμογή εικονικής περιήγησης του Καθολικού
 Εφαρμογή εικονικής περιήγησης του Τράπεζα
ΠΕ 5: Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου παρουσίασης των ψηφιοποιημένων συλλογών
Παραδοτέα


Γραφιστικό περιβάλλον εικονικού Μουσείου



Δημιουργία 50 θέσεων προβολής για 2D εκθέματα



Δημιουργία 11 θέσεων για 3D αντικείμενα



Λειτουργία παρουσίασης πληροφοριακού περιεχομένου



Διασύνδεση του εικονικού μουσείου με το αποθετήριο

ΠΕ 6: Ανάπτυξη - Παραμετροποίηση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
Παραδοτέο:


Ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα υποστήριξης υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
(moodle)



Ολοκληρωμένη μαθησιακή ενότητα (1)

ΠΕ 7: Σχεδιασμός- ανάπτυξη ιστοσελίδας (portal)
Παραδοτέο:


Διαδικτυακή πύλη (portal)
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ΠΕ 8: Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής σύνδεσης του υλικού βίου με την Μοναστηριακή διατροφή
Παραδοτέα


Ανάπτυξη δομημένου ψηφιακού περιεχομένου



Σενάριο



10 βίντεο των τριών λεπτών



Φωτογραφίες



Hypertexts



10 podcasts

ΠΕ 9: Παρουσίαση της Λαογραφικής συλλογής με τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας (AR)
Παραδοτέα


Εφαρμογή AR για φορητές συσκευές (App) Android ή iOs/iPadOS



20 σημεία ενδιαφέροντος.

ΠΕ 10: Εκπαίδευση
Παραδοτέα


Εκπαίδευση χρηστών



Εκπαίδευση διαχειριστών



Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

ΠΕ 11: Πιλοτική λειτουργία
Παραδοτέα
 Αναφορές πιλοτικής λειτουργίας
 Αναφορές Παραγωγικής λειτουργίας

Εκπαίδευση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης.
Αναλυτική περιγραφή των όρων εκπαίδευσης αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ Πίνακες συμμόρφωσης (7) Το
σχέδιο εκπαίδευσης που θα υποβληθεί, αξιολογείται σύμφωνα με το αντίστοιχο κριτήριο του πίνακα
κριτηρίων 2.3.1 του τεύχους διακήρυξης.
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Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης ως ακολούθως:
Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή του έργου εγγυάται την καλή λειτουργία
των συστημάτων, των εφαρμογών και των υπηρεσιών που ανέπτυξε.
Όσον αφορά στο είδος και στο αναμενόμενο επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά το διάστημα της δωρεάν
εγγύησης, ισχύουν οι όροι που περιγράφονται παρακάτω.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας , οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι
παρακάτω:







Διασφάλιση καλής λειτουργίας του λογισμικού και των εφαρμογών.
Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Κατόπιν έγγραφης
ειδοποίησης του Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα εντός τριών
ημερών από την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες
παρεμβάσεις τρίτων.
Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων
του υλικού και λογισμικού.
Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος. Αναλυτική δομή και οργάνωση του Help
Desk θα πρέπει να περιληφθεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα σύνδεσης on line με κέντρο τεχνικής /
επιστημονικής υποστήριξης (REMOTE DIAGNOSTICS H/W-S/W)

Τ εχνικά εγ χειρ ίδια κ αι τεκμηριωτ ικό υλικ ό
Τα προσφερόμενα εγχειρίδια και τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:






Εγχειρίδια εγκατάστασης του Εξοπλισμού και Λογισμικού (installation manuals)
Εγχειρίδια λειτουργιών Εξοπλισμού και Λογισμικού (operations guides)
Εγχειρίδια χρήσης Εξοπλισμού και Λογισμικού (user guides)
Όλο το υλικό που θα τεκμηριώνει σε λεπτομέρεια την παραμετροποίηση του Λογισμικού
Οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό υλικό προσφέρεται από τους κατασκευαστές του Εξοπλισμού και
Λογισμικού ή/και θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας προμήθειας.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενης Αξίας: 686.250,00€
Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ
Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας.
Η Οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Β.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Π6 ΚΑΙ Π7)
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
/
ΤΙΜΗ
Α
ΜΟΝΑΔΑΣ
1 Π7. Ανάπτυξη Portal /
Open source λογισμικό

Τεμάχιο

1

2 Π6. Ανάπτυξη
συστήματος
τηλεκπαίδευσης /
Open
Source
Λογισμικό
3 Π6. Ολοκληρωμένη
μαθησιακή ενότητα

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Β.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (Π10)
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
/
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Εκπαίδευση Χρηστών Ώρες
1
Εκπαίδευση
2 Διαχειριστών

Ώρες
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Σχεδιασμός
3 ανάπτυξη
εκπαιδευτικού
υλικού

και Τεμάχιο

ΣΥΝΟΛΟ

Β.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (Π1)
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
/
Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑΣ
1 Ψηφιακή
Λήψεις
φωτογράφιση των
τοιχογραφιών του
19ου και 20ου
αιώνα
Καθολικού
και
Τράπεζας
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΥΠΟΣ
/
Α

500

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

2 Φασματοσκοπική
Λήψεις
αποτύπωση των
τοιχογραφιών του
19ου και 20ου αιώνα

20

3 Τρισδιάστατη
ψηφιοποίηση
SCANNING

11

τεμάχιο
3D
ΣΥΝΟΛΟ
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Β.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Π2)
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
/
Α

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΑΣ
Τοιχογραφίες
καθολικού
Τράπεζας

και Εγγραφή

500

ΣΥΝΟΛΟ

Β.5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Π3, Π4, Π5 Π8 ΚΑΙ Π9)
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
/
Α

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1 Π3. Εικονική
περιήγηση στο
Καθολικό της
Μονής
2 Π4. Εικονική
περιήγηση στη
Τράπεζα της
Μονής
3 Π5. Ανάπτυξη
Εικονικού Μουσείου
παρουσίασης των
ψηφιοποιημένων
συλλογών

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

1

Τεμάχιο

1

4 Π8. Ανάπτυξη
Τεμάχιο
πολυμεσικής
εφαρμογής
σύνδεσης του υλικού
βίου με την
Μοναστηριακή
διατροφή

1
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5 Π9. Παρουσίαση της Τεμάχιο
Λαογραφικής
συλλογής
με
τεχνολογίες
επαυξημένης
πραγματικότητας
(AR)
ΣΥΝΟΛΟ

1

Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

Β.1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

2

Β.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

3

Β.3 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

4

Β.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

5

Β.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της
ακρίβειας των δεδομένων.
1. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.1

Η ψηφιοποίηση θα γίνει σε χώρους της ΝΑΙ
Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους
(Ι.Μ.Π.) στην οποία ανήκει το πρωτότυπο
υλικό.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Να
περιγραφεί
ο
εξοπλισμός
ψηφιοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί
στα πλαίσια του έργου
Να περιγραφούν οι παράμετροι και η
μεθοδολογία ψηφιοποίησης
Να περιγραφεί η μεθοδολογία της
διασφάλισης
ποιότητας
του
αποτελέσματος της ψηφιοποίησης
Η διαδικασία της ψηφιοποίησης δεν θα
επιφέρει φθορές στο πρωτότυπο υλικό.
Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος
ανάδοχος πρέπει να προτείνει κατάλληλες
μεθόδους ψηφιοποίησης.
To προς ψηφιοποίηση υλικό αποτελείται
από:

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1. Τοιχογραφίες του 19ου και 20ου
αιώνα του Καθολικού και της
Τράπεζας, με φωτογράφιση για την
παραγωγή 500 λήψεων
2. Φασματοσκοπική αποτύπωση των
τοιχογραφιών του 19ου και 20ου
αιώνα του Καθολικού, 20 λήψεις
3. Τρισδιάστατη
ψηφιοποίηση (3D
SCANNING) 11 αντικειμένων
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1.7

Η ονοματοδοσία των ψηφιακών αρχείων ΝΑΙ
να ακολουθεί καλές πρακτικές, θα δοθεί
από την Ι.Μ.Π. και θα εξαρτάται από την
κατηγορία του τεκμηρίου. Κάθε όνομα
αρχείου θα είναι μοναδικό.

A/A

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

1.8

Για την κατηγορία πρωτότυπου υλικού 1 ΝΑΙ
της παραγράφου 1.6
Για επιλεγμένες τοιχογραφίες να παραχθεί
μια τουλάχιστον λήψη (αρχείο master) με
χρήση φωτογραφικής μηχανής και
κατάλληλου συνοδευτικού εξοπλισμού
(φακοί, φωτόμετρο, φώτα, τρίποδα).
Το βάθος χρώματος κατά την
φωτογράφιση θα είναι τουλάχιστον 36bit
ανά εικονοστοιχείο (pixel).
Οι λήψεις να αποθηκεύονται σε
μορφότυπο (format) DNG και TIFF
έκδοσης 6 ασυμπίεστο με 24 bit/pixel
(master αρχεία).
Για τα δύο αυτά αρχεία ανά λήψη η
ανάλυση να είναι μεγαλύτερη από 7.000
pixels στη μεγαλύτερη διάσταση.
Ο χρωματικός χώρος να είναι Adobe RGB.
Τα master αρχεία θα περιέχουν σε tags
πληροφορίες για τον τρόπο ψηφιοποίησης
και τo όνομα του αρχείου.
Η παράδοση του υλικού για ψηφιοποίηση
θα γίνεται σταδιακά και θα τηρηθούν
πρωτόκολλα παράδοσης και επιστροφής
Για κάθε λήψη να δοθούν τα τεχνικά
μεταδεδομένα φωτογράφησης όπως
συσκευή, ρυθμίσεις συσκευής
ψηφιοποίησης, ανάλυση, χρωματικός
χώρος, ημερομηνία, χειριστής.
Θα διενεργηθούν ποιοτικοί έλεγχοι σε όλο
το παραγόμενο ψηφιακό υλικό με σκοπό
την τυχόν επανάληψη της ψηφιοποίησης
εφόσον κριθεί ότι το ψηφιακό υλικό δεν
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καλύπτει τις προδιαγραφές

1.9

Για την κατηγορία πρωτότυπου υλικού 2 ΝΑΙ
της παραγράφου 1.6
Μη επεμβατική λήψη υπέρυθρων εικόνων
σε διάφορα μήκη κύματος του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
επιτυγχάνοντας την ανίχνευση
επιφανειακών φθορών και αποκολλήσεων
των ζωγραφικών στρωμάτων της
επιφάνειας. Ρομποτικός εξοπλισμός, θα
εγκατασταθεί στο χώρο των τοιχογραφιών
σε κατάλληλα ικριώματα που θα
παρασχεθούν εγκατεστημένα, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση του έργου
με την κάμερα λήψης των
πολυφασματικών εικόνων.
Επίσης, να γίνει πραγματοποίηση
υπερηχητικής τομογραφίας επί τόπου έτσι
ώστε να αποκαλυφθούν μη καταστρεπτικά
οι διάφορες φάσεις της δημιουργίας των
τοιχογραφιών από την αρχική φάση μέχρι
και την τελική φάση καθώς και η
ανάδειξη των στρώσεων των υλικών στην
περίπτωση ύπαρξης κονιαμάτων ή και
προετοιμασίας μεταξύ των διαφόρων
φάσεων των επιζωγραφίσεων.
Να περιγραφεί εκτενώς η μεθοδολογία
υλοποίησης και η διαχείριση κινδύνων.

1.10

Να διατεθεί κατάλληλος εξοπλισμός για
την φασματοσκόπιση όπως:

NAI

α. εξοπλισμός υπέρυθρης κάμερας με
αισθητή υψηλής ανάλυσης (>=640x512)
τεχνολογίας FPA ευαίσθητου από 1-5μm
αποδίδοντας μέγεθος εικονοστοιχείου
μεγαλύτερου ή ίσου με 15μm,
β. υπέρηχοι με πιεζοηλεκτρικούς
μετατροπείς ενός στοιχείου σε
στοιχειοσειρά συχνοτήτων λειτουργίας
από 4MΗz – 50MHz, γ. Κατάλληλος
ρομποτικός μηχανισμός μετακίνησης των
αισθητήρων των υπερήχων με τρία στάδια
κάθετα μεταξύ τους.
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Το μέγεθος των σταδίων μετακίνησης των
αισθητών θα πρέπει να είναι της τάξης
των εκατοντάδων χιλιοστών στην
κατεύθυνση Χ και Y και δεκάδων χιλιοστών
στην κατεύθυνση Z.
Θα πρέπει η ταχύτητα μετακίνησης να
είναι μεταβλητή η οποία να δίνει τη
δυνατότητα λήψης των σημάτων των
υπερήχων από κάθε σημείο σάρωσης, για
την απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση του
έργου, ο οποίος θα πρέπει να αναφερθεί
εκτενώς.
1.11

Για την κατηγορία πρωτότυπου υλικού 3 ΝΑΙ
της παραγράφου 1.6
Ευκρίνεια τρισδιάστατης σάρωσης (≤
0,05mm). Να χρησιμοποιηθούν ψηφιακός
3D οπτικός σαρωτής δομημένου μπλέ
/λευκού φωτός ή/και ψηφιακός 3D
σαρωτής χειρός (portable 3D Handheld
Scanner), με δυνατότητα καταγραφής της
υφής των υλικών (texture).
Να αποφευχθεί η χρήση πούδρας ή σπρέι.
Μορφότυπος αρχείων OBJ, FBX και VRML

A/A

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1.12

Για τις κατηγορία 1 της παραγράφου 1.6 ΝΑΙ
να δημιουργηθεί για κάθε master αρχείο
ένα αρχείο προεπισκόπησης με
μορφότυπο JPEG χρωματικό βάθος ίδιο με
του master και ανάλυση 300pixels στη
μεγαλύτερη διάσταση

1.13

Για τις κατηγορίες 1 της παραγράφου 1.6 ΝΑΙ
να δημιουργηθεί για κάθε master αρχείο
ένα αρχείο προβολής για το διαδίκτυο με
μορφότυπο JPEG, απωλεστικά
συμπιεσμένο ποιότητας 7/10, με
χρωματικό βάθος ίδιο με του master και
ανάλυση 1500pixels στη μεγαλύτερη
διάσταση

A/A

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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1.14

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της
ΝΑΙ
ψηφιοποίησης δεν είναι βέλτιστο λόγων
φθορών στο πρωτότυπο υλικό ή άλλων
προβλημάτων να γίνεται διόρθωση μέσω
ψηφιακής επεξεργασίας.
Η

επεξεργασία δισδιάστατων
εικόνων αφορά:



Καθαρισμό του εντύπου από κουκκίδες
(despeckle)
 Ευθυγράμμιση της σαρωμένης εικόνας
(deskewing)
 Αποθήκευση
ωφέλιμης
εικόνας
 (cropping)
 Διόρθωση της πιθανής κλίσης (ίσιωμα)
και προσανατολισμού
 Διόρθωση φωτεινότητας και αντίθεσης
 Βελτίωση της ευκρίνειας (π.χ. όξυνση).
Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να
προσομοιώνουν ακριβέστερα στο
πρωτότυπο.
1.15

Για τρισδιάστατα ψηφιακά πρωτότυπα ΝΑΙ
αντικείμενα οι επεξεργασίες είναι



Μείωση
στο
μοντέλο

θορύβου
πολυγωνικό



Καθαρισμός ανώμαλων
επιφανειών



Επαναπροσδιορισμός
πολυγωνικού πλέγματος. Η
διαδικασία αυτή βελτιώνει την
επιφάνεια του πολυγωνικού
μοντέλου εισάγοντας νέες κορυφές
και βελτιώνοντας τη θέση των
υπαρχουσών κορυφών, ώστε να
δημιουργηθούν νέα τρίγωνα σε
καλύτερες θέσεις και σε πιο λεία
επιφάνεια
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2. Τεκμηρίωση

A/A

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΨΗΦΙΟΠΙΗΜΕΝΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

2.1

Θα τεκμηριωθούν 500 λήψεις
τοιχογραφιών

2.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

Ο
σχεδιασμός
του
σχήματος
τεκμηρίωσης θα λάβει υπόψη τα
διακριτικά στοιχεία του περιεχομένου
που
παρέχουν
σημαντική
πληροφορία
ταυτοποίησης,
την
υιοθέτηση
διεθνών
προτύπων
τεκμηρίωσης
πολιτιστικών
και
γλωσσικών
πόρων,
με
τις
προσαρμογές που θα απαιτηθούν για
να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες
του υλικού των συλλογών, με στόχο
την εναρμόνιση και επαναξιοποίηση
του υλικού στο γενικότερο πλαίσιο
τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων.
ΝΑΙ
Ο Ανάδοχος θα προτείνει στην
προσφορά του
ένα σχήμα τεκμηρίωσης το οποίο περιλαμβάνει πεδία που αφορούν
1. Στον τοπογραφικό εντοπισμό του
φυσικού τεκμηρίου και τον
ταξινομικό αριθμό.
2. Στη φυσική περιγραφή του
τεκμηρίου
3. Στη χρονολόγηση του τεκμηρίου
4. Στη γλώσσα και γραφή του
κειμένου (εξαιρούνται έργα
τέχνης)
5. Στην εσωτερική περιγραφή και το
περιεχόμενο
6. Σε στοιχεία έκδοσης του
τεκμηρίου και δευτερογενούς
βιβλιογραφίας

2.3

ΝΑΙ
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7. Βασικά στοιχεία ταύτισης,
8. Στοιχεία που περιγράφουν τις
βασικές κοινωνικές/πολιτικές
οντότητες και τη συσχέτισή τους
με τα γεγονότα της εποχής
9. Στοιχεία τεκμηρίωσης των
διαδικασιών και του προϊόντος
ψηφιοποίησης
10. Στοιχεία που εξυπηρετούν την
έκδοση του ψηφιακού υλικού,
τόσο για εκπαιδευτική χρήση όσο
και για πολύγλωσσες εκδόσεις

2.4

Να αναφερθεί το σχήμα τεκμηρίωσης.
Να αναφερθεί πως θα αντιστοιχηθεί
το σχήμα με πρότυπα σχήματα
μεταδεδομένων όπως πχ CIDOCCRM,CDWA, Dublin Core, EDM ώστε
να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα.
ΝΑΙ

2.5

Η πρόταση του Αναδόχου για το
σχήμα τεκμηρίωσης να τροποποιηθεί
με βάση τις υποδείξεις της
Αναθέτουσας αρχής και η υλοποίηση
να γίνει από τον ανάδοχο με βάση τα
εγκεκριμένο σχήμα.
ΝΑΙ

2.6

Ο ανάδοχος καλείται να περιγράψει
την μεθοδολογία που ακολουθήσει
για να φέρει σε πέρας την
τεκμηρίωση. Θα πρέπει να αναφέρει
μεταξύ άλλων την έκταση της
περιγραφής, τον τρόπο που θα γίνει
η εργασία και τις μεθόδους ελέγχου
του αποτελέσματος.

ΝΑΙ

Τα πνευματικά δικαιώματα της
τεκμηρίωσης θα μεταφερθούν στην
Ιερά Μονή Παντοκράτορος
2.7

ΝΑΙ
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3

Αρχιτεκτονική υλικού και λογισμικού
προτεινόμενης λύσης

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.1

Η προτεινόμενη λύση για το
αποθετήριο, την ψηφιακή πύλη και
τις πολυμεσικές εφαρμογές θα
αποτελείται
από
συστήματα
«ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open
architecture),
δηλαδή
είναι
υποχρεωτική η χρήση ανοικτών
προτύπων που θα διασφαλίζουν
ανεξαρτησία
από
συγκεκριμένο
προμηθευτή. Για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να υποστηρίζονται ανοιχτά,
δημόσια πρότυπα (web services),
όπως XML, XSL, WSDL, JSON, REST.
Να
δοθεί
περιγραφή
και
σχεδιάγραμμα αρχιτεκτονικής της
προτεινόμενης λύσης.
ΝΑΙ
Η προτεινόμενη λύση θα έχει
αρχιτεκτονική N-tier, για την ευελιξία
της κατανομής του κόστους και του
φορτίου,
για
την
αποδοτική
εκμετάλλευση του δικτύου και την
ευκολία στην επεκτασιμότητα. Η
αρχιτεκτονική
θα
αποτελείται
τουλάχιστον από τα εξής νοητά
επίπεδα (layers):


Επίπεδο Βάσης Δεδομένων
Συστήματος Πληροφοριών
(Database Layer) – Στο επίπεδο
αυτό περιλαμβάνεται η Βάση
Δεδομένων του Συστήματος



Επίπεδο Διαδικτυακών
Εφαρμογών (Web Application
Layer) – Στο επίπεδο αυτό
περιλαμβάνεται το σύνολο των
εφαρμογών του Συστήματος
Επίπεδο παρουσίασης στους
τελικούς χρήστες (Presentation
Layer) – Στο επίπεδο αυτό
περιλαμβάνεται η τελική
παρουσίαση των εφαρμογών
προς τους δυνητικούς χρήστες



3.2

ΝΑΙ
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(Γραφικό περιβάλλον
αλληλεπίδρασης)

Λειτουργία των επιμέρους
εφαρμογών, υποσυστημάτων και
λύσεων, που θα αποτελέσουν
διακριτά τμήματα της λύσης που θα
προσφερθεί, σε web-based
περιβάλλον

3.3

ΝΑΙ
Θα πληρούνται οι οδηγίες
προσβασιμότητας του Περιεχομένου
του Παγκόσμιου Ιστού WCAG 2.0 ΑΑ
κατ’ ελάχιστον.

3.4

ΝΑΙ
Αποκριτική σχεδίαση (responsive
design) ιστοσελίδων για προβολή
περιεχομένου προσαρμόσιμη στη
συσκευή και την ανάλυση οθόνης του
χρήστη

3.5

ΝΑΙ
Πολυκαναλική διάθεση. Υποστήριξη
προβολής σε κινητές συσκευές
(κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες)

3.6

ΝΑΙ

3.7

Χρήση συστημάτων διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδομένων
(RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης
του αναμενόμενου μεγάλου όγκου
δεδομένων, τη δυνατότητα
δημιουργίας εφαρμογών φιλικών
στον χρήστη, την αυξημένη
διαθεσιμότητα του συστήματος και
τη δυνατότητα ελέγχου των
προσβάσεων στα δεδομένα.
ΝΑΙ
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3.8

Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα
άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online
help) και οδηγιών προς τους χρήστες

ΝΑΙ

Διασφάλιση της πληρότητας,
ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας των δεδομένων των
εφαρμογών αποθετηρίου, ψηφιακής
πύλης και πολυμεσικών εφαρμογών.
3.9

ΝΑΙ
Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω
της αναλυτικής περιγραφής της
βάσης δεδομένων και των
εφαρμογών. 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).

3.10

ΝΑΙ

3.11

Να παρέχεται ασφάλεια: προστασία
από κινδύνους όπως κάθε είδους
κακόβουλο λογισμικό, παραβίαση
πρόσβασης, δημοσίευση
εσφαλμένων δεδομένων.

3.12

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών:
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
περί εμπορικών συναλλαγών, περί
απορρήτου προσωπικών δεδομένων
και σύμφωνα με τον Νόμο 4577/2018
περί Ενσωμάτωσης στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων (GDPR).
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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3.13

Λογισμικό που θα αναπτυχθεί στα
πλαίσια του έργου θα παραδοθεί σε
μορφή πηγαίου κώδικα στον Δ.Θ. και
θα γίνει μεταφορά των πνευματικών
δικαιωμάτων.
ΝΑΙ
Θα χρησιμοποιηθούν
αυτοματοποιημένα εργαλεία ελέγχου
ώστε να
Α) διαπιστωθεί η συμμόρφωση με
WCAG 2.0 level AA
B) να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με
GDPR C) να διαπιστωθεί ότι δεν
υπάρχουν κενά ασφαλείας high risk

3.14

Τα παραγόμενα report θα είναι μέρος
των παροδοτέων της πιλοτικής
λειτουργίας
ΝΑΙ

3.15

Τα πνευματικά δικαιώματα του
λογισμικού, των σχημάτων βάσεων
δεδομένων, γραμματοσειρών,
λογοτύπων, σχημάτων
μεταδεδομένων, φωτογραφικού
υλικού, ηχητικού υλικού,
οπτικοακουστικού υλικού,
τρισδιάστατων μοντέλων που θα
αναπτυχθούν/παραχθούν στο πλαίσιο
του έργου θα μεταφερθούν στην Ιερά
Μονή Παντοκράτορος
ΝΑΙ
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4. Ψηφιακή πύλη

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

4.1

Δημιουργία ψηφιακής πύλης (portal)
μέσω
της
οποίας
θα
είναι
προσβάσιμο το αποθετήριο και οι
πολυμεσικές εφαρμογές
ΝΑΙ

4.2

Η σχεδίαση της ψηφιακής πύλης θα
γίνει με προτεραιότητα για κινητές
συσκευές (mobile first) και θα
υποστηρίζει σχεδίαση single page.
ΝΑΙ

4.3

Η ψηφιακή πύλη να στηρίζεται σε
σύγχρονο σύστημα διαχείρισης
περιεχομένου (CMS). H έκδοση του
CMS πρέπει να είναι του 2020 ή
νεότερη. Το CMS να αποθηκεύει
κείμενα και δεδομένα σε βάση
δεδομένων. Το CMS πρέπει να είναι
ευρέως διαδομένο και να διαθέτει
προγραμματιστική κοινότητα.

ΝΑΙ

4.4

Δυνατότητα πολύ-γλωσσικού
περιβάλλοντος. Να παρέχεται η
δυνατότητα διαχείρισης
διαφορετικών γλωσσών στο
περιεχόμενο και στη διεπαφή της
ψηφιακής πύλης.

ΝΑΙ

4.5

Να παρέχεται η δυνατότητα
αυτοματοποιημένης επιλογής του
επόμενου σταδίου επεξεργασίας του
περιεχομένου, ανάλογα με
συγκεκριμένες επιλογές του
διαχειριστή
ΝΑΙ
Να υποστηρίζονται τουλάχιστον οι
παρακάτω ρόλοι χρηστών της
ψηφιακής πύλης:

4.6

•

Απλοί χρήστες, μπορούν μόνο
να διαβάσουν και να
αντιγράψουν το περιεχόμενο
της ψηφιακής πύλης

•

Συντάκτες, επιπρόσθετα από
τους απλούς χρήστες μπορούν
να προσθέσουν νέο

ΝΑΙ
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περιεχόμενο στην ψηφιακή
πύλη.
•

Διαχειριστές, διαχειρίζονται την
παρουσίαση του περιεχομένου
και τους χρήστες

4.7

Η ψηφιακή πύλη να διαθέτει
περιβάλλον προσθήκης, επεξεργασίας
και διαγραφής περιεχομένου σε
γραφικό περιβάλλον (GUI) και
συντάκτη περιεχομένου σε μορφές
κειμένου και HTML (WYSIWYG).
ΝΑΙ

4.8

Η ψηφιακή πύλη να διαθέτει menu
και site map. Να παρέχεται ανά πάσα
στιγμή στους χρήστες να γνωρίζουν
τη σελίδα που βρίσκονται
ΝΑΙ

4.9

Η αναζήτηση στην ψηφιακή πύλη να
αναζητά περιεχόμενο και στο
αποθετήριο και στις εφαρμογές και
να παρουσιάζει μια ενοποιημένη
λίστα αποτελεσμάτων

4.10

H λίστα αποτελεσμάτων να μπορεί να
ταξινομηθεί με διαφορετικά
κριτήρια. Τα αποτελέσματα
εμφανίζονται σελιδοποιημένα με
υποστήριξη από το server.
ΝΑΙ

4.11

Η ψηφιακή πύλη να είναι
βελτιστοποιημένη για μηχανές
αναζήτησης (SEO)

ΝΑΙ

4.12

Η ψηφιακή πύλη να διαθέτει
περιβάλλον προσθήκης,
επεξεργασίας και διαγραφής
περιεχομένου σε γραφικό
περιβάλλον (GUI) και συντάκτη
περιεχομένου σε μορφές κειμένου
και HTML (WYSIWYG).

ΝΑΙ

4.13

Το CMS να παρέχει μηχανισμό
επέκτασης (πχ plug-in ή άλλο
αντίστοιχο) της λειτουργικότητάς του ΝΑΙ

4.14

Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων με
προσθήκη κουμπιών κοινής χρήσης
μέσων κοινωνικής δικτύωσης για
τους πιο σημαντικούς ιστότοπους σε
οποιαδήποτε σελίδα ή κομμάτι
περιεχομένου και διασφαλίζοντας ότι
το περιεχόμενό της ψηφιακής πύλης ΝΑΙ

ΝΑΙ
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είναι βελτιστοποιημένο για κοινή
χρήση σε κάθε πλατφόρμα, ώστε να
ενθαρρύνονται οι χρήστες να
μοιράζονται το περιεχόμενό της
ψηφιακής πύλης με το κοινό τους.

4.15
4.16

4.17

Να αναφερθούν το λογισμικό
βάσης δεδομένων και application
server του CMS

ΝΑΙ

Η μηχανή αναζήτησης του λογισμικού
της ψηφιακής πύλης να διαθέτει API ΝΑΙ
H εμφάνιση της πύλης να μην
εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο
λογισμικό πλοήγησης και για το λόγο
αυτό πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι
να εξασφαλίζουν την ίδια
λειτουργικότητα, σε εκδόσεις
browsers (τουλάχιστον chrome,
firefox, opera, safari, edge) της
τελευταίας τριετίας
ΝΑΙ

5. Πλατφόμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

5.1

Να
ονομασθεί
η
ανοικτού
λογισμικού
πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης, να αναφερθεί το
πλήθος των εγκαταστάσεων και να
δοθούν
παραδείγματα
εγκαταστάσεων με πλήθος των
χρηστών που υπερβαίνει τις 30.000 ΝΑΙ
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5.2

Υποστήριξη
ανταποκρίσιμου
σχεδιασμού (responsive design). Η
διεπαφή χρήστη να είναι εύκολη
στην
πλοήγηση
τόσο
σε
επιτραπέζιους υπολογιστές όσο και
σε κινητές συσκευές. Η διεπαφή
χρήστη
να
είναι
παραμετροποιήσιμη με την χρήση
θεμάτων (themes). Η Ι.Μ.Π. θα
εγκρίνει το θέμα της διεπαφής μετά
από πρόταση του Αναδόχου.
ΝΑΙ

5.3

Δυνατότητα
πολύ-γλωσσικού ΝΑΙ
περιβάλλοντος. Να παρέχεται η
δυνατότητα
διαχείρισης
διαφορετικών
γλωσσών
στο
περιεχόμενο της πλατφόρμας.
Να υποστηρίζονται οι ακόλουθες
δραστηριότητες :
Βιβλία. Το βιβλίο αποτελεί ένα
εκπαιδευτικό
υλικό
που
αναπτύσσεται
σε
πολλαπλές
σελίδες. Είναι σαν να διαβάζετε ένα
βιβλίο στο διαδίκτυο.
Μαθήματα. Ο χρήστης μπορεί να
δει την παρουσίαση του θέματος σε
τμήματα. Κάθε τμήμα μπορεί να
έχει μια ερώτηση που ανάλογα με
την απάντηση που θα επιλέξει να
τον οδηγεί σε διαφορετικό τμήμα
του μαθήματος.
Εργασίες. Οι εκπαιδευτές να
μπορούν βαθμολογήσουν και να
δώσουν σχόλια σχετικά με τα
μεταφορτωμένα αρχεία
Επιλογές. Ο εκπαιδευτές να
δημιουργεί ερωτήσεις για τις οποίες
καθορίζει πολλαπλές απαντήσεις

5.4

Κουίζ. Ο εκπαιδευτής μπορεί να
σχεδιάσει και να δημιουργήσει
τεστ, που να περιέχουν ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής, σωστό λάθος
και ερωτήσεις με σύντομες
απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις
φυλάσσονται σε μια
κατηγοριοποιημένη βάση

ΝΑΙ
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δεδομένων και να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν στο
μάθημα ακόμα κι ανάμεσα σε δύο
μαθήματα.
Λεξικά. Υποστήριξη δημιουργίας
λεξικών. Κάθε θέμα μπορεί να έχει
ένα βασικό και πολλά δευτερεύοντα
λεξικά. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει το λεξικό που όρισε
ο εκπαιδευτής και του δίνεται
τουλάχιστον
η
δυνατότητα
αναζήτησης με τη χρήση λέξεων
κλειδιών και με αλφαβητική
αναζήτηση.
Συνεργατική
συγγραφή
(wiki)
Συλλογική συγγραφή αρχείων σε
μια απλή μορφή χρησιμοποιώντας
φυλλομετρητή
Συνομιλίες πραγματικού χρόνου. Ο
χρήστης
μπορεί
να
πραγματοποιήσει
απευθείας
επικοινωνία πραγματικού χρόνου σε
μορφή κειμένου (text chat).
Τόπος συζήτησης (Forum). Να
επιτρέπει στους συμμετέχοντες να
διεξάγουν ασύγχρονες συζητήσεις.

5.5

Υποστήριξη Scorm (Shareable
Content Object Reference Model).
Ένα πακέτο SCORM είναι σύνολο
περιεχομένων στο δίκτυο που
ακολουθεί το σύστημα αυτό. Τα
πακέτα αυτά περιλαμβάνουν
συνήθως ιστοσελίδες, γραφικά,
Javascript, παρουσιάσεις και
οτιδήποτε λειτουργεί σε έναν
φυλλομετρητή. Η δραστηριότητα
SCORM επιτρέπει την εύκολη
“φόρτωση” ενός πακέτου SCORM
ώστε να καταστεί τμήμα των
μαθημάτων.

ΝΑΙ
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Για την είσοδο στην
πλατφόμα
τηλεκπαίδευσης να υποστηρίζονται
 Σύνδεση με διαπιστευτήρια
 Επισκέπτες χρήστες
 Δημιουργία λογαριασμού
 Διαχειριστές
 Εκπαιδευτές
 Εκπαιδευόμενοι

5.6

5.7

Αλλαγή κωδικού χρήστη χωρίς
παρέμβαση διαχειριστή
Κάθε χρήστης έχει δικό του προφίλ.
Η πλατφόρμα θα διαθέτει πίνακα
πληροφόρησης (dashboard) που θα
εμφανίζονται τα μαθήματα που
παρακολούθησε και παρακολουθεί
ένας χρήστης και την αντίστοιχη
πρόοδο παρακολούθησης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ένας εκπαιδευτής












5.8

Να καταγράφει σχόλια σας και
ανεβάζει υποστηρικτικά αρχεία
κατά τη βαθμολόγηση εργασιών.
Να έχει στη διάθεσή του εύκολη
αναζήτηση, φιλτράρισμα και
εγγραφή εκπαιδευομένων.
Να ελέγχει τις ολοκληρωμένες
δραστηριότητες
εκπαιδευομένων να θέτει
δραστηριότητες ως
ολοκληρωμένες εκ μέρους των
εκπαιδευομένων
Να προσθέτει δεξιότητες σε ένα
μάθημα
Να δημιουργεί με εύκολο τρόπο
κουίζ
Να δίνει επιβραβεύσεις σε
εκπαιδευόμενους
Να βάζει επικεφαλίδες για την
αξιολόγηση εργασιών των
εκπαιδευομένων
Να ελέγχει τους βαθμούς των
εκπαιδευομένων σε ένα μάθημα ΝΑΙ
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Να προσθέτει οπτικοακουστικό
περιεχόμενο σε ένα μάθημα
Να δημιουργεί συνδεδεμένες
σελίδες ως "βιβλίο" για την
παρουσίαση πληροφοριών σε
συναδέλφους (ή
εκπαιδευομένους)

Ο εκπαιδευόμενος
Να
λαμβάνει τοπικά
περιεχόμενο ενός μαθήματος.


Να δημοσιεύει σε forum της
πλατφόρμας και να επισυνάπτει
αρχεία



Να μαθαίνει ή να
εξασκείται μέσω μιας
μαθήματος



δραστηριότητας



Να βλέπει τις επιβραβεύσεις και
τις βαθμολογίες του



Να μετέχει σε κουίζ και να
βλέπει τις απαντήσεις



Να δημιουργεί βίντεο



Να υποβάλλει εργασίες



Να ταξινομεί, να φιλτράρει τις
δημοσιεύσεις ενός forum



Να δημιουργεί πρόχειρα
μηνύματα και υπενθυμίσεις



Να απομονώνετε από τους
υπόλοιπους χρήστες



Να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο
απορρήτου, να ζητά τα
δεδομένα του και να προβάλει
μια σελίδα περίληψης
διατήρησης δεδομένων



Να εγγράφεται και να
διαγράφεται σε ένα forum

5.9



Να μεταφορτώνει αρχεία

5.10

Η πλατφόρμα θα διαθέτει menu και
site map. Θα παρέχεται ανά πάσα
στιγμή στους χρήστες να γνωρίζουν
τη σελίδα που βρίσκονται

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.11

Η πλατφόρμα θα είναι
βελτιστοποιημένη για μηχανές
αναζήτησης (SEO)

ΝΑΙ

5.12

Η πλατφόρμα θα διαθέτει
περιβάλλον προσθήκης,
επεξεργασίας και διαγραφής
περιεχομένου σε γραφικό
περιβάλλον (GUI)

ΝΑΙ

5.13

Η πλατφόρμα να παρέχει
μηχανισμό
επέκτασης της λειτουργικότητάς της

ΝΑΙ

5.14

Ενσωμάτωση κοινωνικών δικτύων
με προσθήκη κουμπιών κοινής
χρήσης μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για τους πιο
σημαντικούς ιστότοπους σε
οποιαδήποτε σελίδα ή κομμάτι
περιεχομένου και διασφαλίζοντας
ότι το περιεχόμενό της ψηφιακής
πύλης είναι βελτιστοποιημένο για
κοινή χρήση σε κάθε πλατφόρμα,
ώστε να ενθαρρύνονται οι χρήστες
να μοιράζονται το περιεχόμενό της
ψηφιακής πύλης με το κοινό τους.

ΝΑΙ

5.15

Να αναφερθούν το λογισμικό βάσης
δεδομένων και application server
του της πλατφόρμας

ΝΑΙ

5.16

H εμφάνιση της πλατφόρμας θα
πρέπει να μην εξαρτάται από το
χρησιμοποιούμενο λογισμικό
πλοήγησης και για το λόγο αυτό
πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να
εξασφαλίζουν την ίδια
λειτουργικότητα, σε εκδόσεις
browsers (τουλάχιστον chrome,
firefox, opera, safari, edge) της
τελευταίας τριετίας

ΝΑΙ
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6. Εφαρμογές

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.1

Όλες οι εφαρμογές θα είναι στα
ελληνικά και στα αγγλικά τόσο για
την διεπαφή τους όσο και για το
περιεχόμενό τους
ΝΑΙ

6.2

Για τα κείμενα των εφαρμογών θα
υπάρχει
και
εκφώνηση
από
αφηγητή. Τα βίντεο θα έχουν
υποτιτλισμό. Ο χρήστης θα μπορεί
να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την
εκφώνηση ή τον υποτιτλισμό.
ΝΑΙ

6.3

Όλο
το
περιεχόμενο,
συμπεριλαμβανομένων των 3D
αναπαραστάσεων, να παρουσιάζεται
σε όλες τις συσκευές. Για κινητά
τηλέφωνα θα λαμβάνεται υπόψη η
υπολογιστική ισχύς και οι διαστάσεις
της οθόνης
ΝΑΙ

6.4

Ο ήχος στις εφαρμογές θα διατίθεται
σε φορμα mp3 και ποιότητα 44KHz,
16bits ανά κανάλι ήχου
ΝΑΙ

6.5

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το βίντεο θα αποθηκεύεται σε
τουλάχιστον 3 αναλύσεις 480p, 720p
και 1080p To forma θα είναι mp4
ΝΑΙ
Για

6.6

τα
τρισδιάστατα
μοντέλα
να
υποστηριχθούν κατ’ ελάχιστον τα
φορμα OBJ ή FBX

6.7

Όλες οι γραφιστικές διεπαφές, και τα
σενάρια των εφαρμογών θα
εγκριθούν από την Ι.Μ.Π. Για κάθε
εφαρμογή ο Ανάδοχος να
περιγράψει ένα σενάριο και να
παραθέσει μια γραφιστική διεπαφή
στην προσφορά του
ΝΑΙ

6.8

Να αναφερθεί το λογισμικό
ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθεί
για την δημιουργία
τρισδιάστατων αναπαραστάσεων

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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6.9

Να αναφερθεί το λογισμικό
προβολής τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων που θα
χρησιμοποιηθεί εντός των
εφαρμογών για την προβολή των
τρισδιάστατων αναπαραστάσεων

ΝΑΙ

Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής
περιήγησης στο Καθολικό της Ι.Μ.Π.

6.10

Με χρήση τεχνολογίας εικονικής
πραγματικότητας να δημιουργηθεί
διαδικτυακή πολυκαναλική
εφαρμογή εικονικής περιήγησης
(Virtual Tour Tool) για το Καθολικό
της Ι.Μ.Π.

6.11

Το περιβάλλον της περιήγησς θα
είναι αποτέλεσμα 3D
μοντελοποίησης του εσωτερικού
χώρου του Καθολικού παρέχοντας
στον επισκέπτη ελεύθερη περιήγηση
σε οποιοδήποτε σημείο του
εσωτερικού χώρου του Καθολικού
και αλλαγή του φωτορεαλιστικού
περιβάλλοντος με βάση την ώρα.
ΝΑΙ

6.12

Δημιουργία 10 σημείων
ενδιαφέροντος εντός του 3D
μοντέλου του Καθολικού τα οποία να
είναι εμπλουτισμένα με κείμενα,
φωτογραφίες και οπτικοακουστικό
υλικό
ΝΑΙ

6.13

Να αναπτυχθεί περιεχόμενο για 10
σημεία ενδιαφέροντος.

ΝΑΙ

6.14

Να αναπτυχθεί μια πρόταση
περιήγησης στο μοντέλο και να
δημιουργηθεί ένα βίντεο με την
προτεινόμενη περιήγηση.

ΝΑΙ

6.15

Να δημιουργηθεί διαχειριστικό
περιβάλλον για την αλλαγή του
περιεχομένου ενός σημείου
ενδιαφέροντος. Το διαχειριστικό
περιβάλλον να μπορεί να αντλεί
δεδομένα μέσω REST API και να
κάνει harvest μέσω
OAI-PMH.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής
περιήγησης στην Τράπεζα της Ι.Μ.Π.

6.14

Με χρήση τεχνολογίας εικονικής
πραγματικότητας να δημιουργηθεί
διαδικτυακή πολυκαναλική
εφαρμογή εικονικής περιήγησης
(Virtual Tour Tool) για την Τράπεζα
της Ι.Μ.Π.

6.15

Το περιβάλλον της περιήγησης θα
είναι αποτέλεσμα 3D
μοντελοποίησης του εσωτερικού
χώρου της Τράπεζας παρέχοντας
στον επισκέπτη ελεύθερη περιήγηση
σε οποιοδήποτε σημείο του
εσωτερικού χώρου της Τράπεζας και
αλλαγή του φωτορεαλιστικού
περιβάλλοντος με βάση την ώρα.
ΝΑΙ

6.16

Δημιουργία 10 σημείων
ενδιαφέροντος εντός του 3D
μοντέλου της Τράπεζας τα οποία να
είναι εμπλουτισμένα με κείμενα,
φωτογραφίες και οπτικοακουστικό
υλικό.

ΝΑΙ

6.17

Να αναπτυχθεί περιεχόμενο για 10
σημεία ενδιαφέροντος.

ΝΑΙ

6.18

Να αναπτυχθεί μια πρόταση
περιήγησης στο μοντέλο και να
δημιουργηθεί ένα βίντεο με την
προτεινόμενη περιήγηση.

ΝΑΙ

6.19

Να δημιουργηθεί διαχειριστικό
περιβάλλον για την αλλαγή του
περιεχομένου ενός σημείου
ενδιαφέροντος. Το διαχειριστικό
περιβάλλον να μπορεί να αντλεί
δεδομένα μέσω REST API και να κάνει
harvest μέσω
OAI-PMH
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ανάπτυξη Εικονικού Μουσείου
παρουσίασης των ψηφιοποιημένων
συλλογών

6.20

Με χρήση τεχνολογίας εικονικής
πραγματικότητας να δημιουργηθεί
διαδικτυακή πολυκαναλική

ΝΑΙ
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εφαρμογή εικονικού μουσείου με
βάση τις θεματικές ενότητες, α) των
φορητών εικόνων του 19ου και 20ου
αιώνα της Ι.Μ.Π., β) της λαογραφικής
συλλογής των χρηστικών εργαλείων
καθημερινότητας στο Άγιον Όρος, γ)
των συλλογών των έργων τέχνης
μεταλλοτεχνίας, υφασμάτων,
κεντητικής, γλυπτικής κλπ, δ) της
συλλογής πινάκων ζωγραφικής και
ψηφιδωτών του 20ου αιώνα που
κοσμούν τους χώρους της Μονής.

6.21

Να δημιουργηθεί με μοντελοποίηση
εικονικό περιβάλλον που θα έχει 50
θέσεις προβολής για 2D εκθέματα
και 11 θέσεις προβολής για 3D
αντικείμενα. Ο χρήστης να μπορεί να
περιηγηθεί ελεύθερα στον εικονικό
χώρο. Όταν επιλέγει μια θέση μια
θέση προβολής να μπορεί να δει
συνοδευτικό περιεχόμενο που θα
περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες
και βίντεο.
ΝΑΙ

6.22

Να δημιουργηθεί διαχειριστικό
περιβάλλον για την αλλαγή του
εκθέματος μιας οποιασδήποτε θέσης
προβολής καθώς και του
συνοδευτικού περιεχομένου που του
αντιστοιχεί.
ΝΑΙ
Ανάπτυξη πολυμεσικής εφαρμογής
σύνδεσης του υλικού βίου με την
Μοναστηριακή διατροφή

6.23

Να δημιουργηθεί διαδικτυακή
πολυμεσική εφαρμογή κατάλληλη
για όλες τις συσκευές (desktop,
tablet, κινητά - πολυκαναλική
διάθεση) στην οποία θα
παρουσιάζεται το σύνολο των
πράξεων ή/και κινήσεων, οι οποίες
μεταμορφώνουν την πρώτη ύλη από
τη φυσική της κατάσταση σε ένα
καταναλώσιμο αγαθό όπως
παρουσιάζεται στην Ι.Μ.Π.
ΝΑΙ

6.24

Να παραχθούν κείμενα, αφηγήσεις
των κειμένων, εικόνες, ηχητικό
υλικό, οπτικοακουστικό υλικό,

ΝΑΙ
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animations και διαγράμματα για την
εφαρμογή. Η καταγραφή και
αποτύπωση αφορά και στους
χώρους που συνδέονται με τα άυλα
πολιτιστικά αγαθά. Η ηχητική
αποτύπωση πραγματοποιείται με
επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις. Η
οπτική αποτύπωση
πραγματοποιείται με επιτόπια
φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση,
κινηματογράφηση και κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο.

6.25

Να γίνει αξιοποίηση και συνδυασμός
των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων του
υλικού βίου (αντικείμενα) και
λοιπών σχετικών στοιχείων που
έχουν προκύψει από προηγούμενα
έργα.
ΝΑΙ

6.26

Να γίνει επιστημονική έρευνα και
μελέτη των στοιχείων που θα
προκύψουν. Επί παραδείγματι
θερμιδική αξία, διατροφική αξία,
θεραπευτική αξία, ιστορική εξέλιξη,
σύνδεση με παραδόσεις της
ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων
και της Μικράς Ασίας.

6.27

Να περιέχει η εφαρμογή τεκμηρίωση
και περιεχόμενο που να
περιλαμβάνει επιπρόσθετα
πληροφορίες που αφορούν το
Ορθόδοξο εορτολόγιο και τη
Λειτουργική πράξη, τη διατροφική
αξία, την διατροφική
κατηγοριοποίηση (χορτοφαγικά
ιχθυοχορτοφαγικά), τις ιδιαίτερες
περιβαλλοντικές συνθήκες του Αγίου
Όρους, ιατρικές/θεραπευτικές
χρήσεις, τη θεολογική σημασία της
διατροφής στην καθημερινότητα των
μοναχών και το βυζαντινό ωρολόγιο. ΝΑΙ

6.28

Να περιέχονται την εφαρμογή
τουλάχιστον 10 βίντεο ελάχιστης
διάρκειας τριών λεπτών με
υποτιτλισμό και τουλάχιστον 10
podcasts για τα οποία θα υπάρχει το
περιεχόμενό τους και σε μορφή
κειμένου.
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Παρουσίαση της Λαογραφικής
συλλογής με τεχνολογίες
επαυξημένης πραγματικότητας
(AR)

6.29

Μέσω των κινητών τους συσκευών οι
επισκέπτες θα έχουν πλήρη
πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό
(φωτογραφίες, βίντεο) που
αξιοποιείται και δημιουργεί
αφορμές για διάλογο κατά την
διάρκεια της επίσκεψης στο
Λαογραφικό Μουσείο της Μονής
(Σκήτη Προφήτου Ηλιού).
ΝΑΙ
Να δημιουργηθούν διακριτές
εφαρμογές για φορητές συσκευές
(κινητά και tablet) που φέρουν
λειτουργικό Android ή iOS/iPadOS. Ο
τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής να
παρέχει τη δυνατότητα
αναβαθμίσεων. Να διαθέτει
αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων και
ειδοποίησης του χρήστη
προκειμένου να προβεί σε
διαδικασία ενημέρωσης /
αναβάθμισης.

6.30

ΝΑΙ

6.31

Να δημιουργηθούν 20 σημεία
ενδιαφέροντος.
Υποστήριξη χρήσης κάμερας κινητού
σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου
(Markers/Image Targets).
ΝΑΙ

6.32

Μέσω των κινητών συσκευών οι
επισκέπτες να έχουν πλήρη
πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό
(φωτογραφίες, βίντεο) που
αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές
για διάλογο κατά την διάρκεια της
ξενάγησης.
Ζωντανή προβολή ενός φυσικού
περιβάλλοντος του οποίου όμως η
πραγματικότητα είναι επαυξημένη
με τη προβολή πληροφοριών αλλά
και εικονικών προσώπων ή χώρων
σχεδιασμένων σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή. AR τεχνολογία θα είναι
τύπου Recognition Based.
ΝΑΙ
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7. Υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγγύησης καλής λειτουργίας

A/A

7.1

7.2

7.3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης ΝΑΙ
Να γίνεται τακτική αξιολόγηση του
εκπαιδευομένου προσωπικού έτσι
ώστε να γίνονται διορθωτικές
ενέργειες όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
ΝΑΙ
Να διατεθούν τεχνικά εγχειρίδια για
κάθε αντικείμενο διδασκαλίας σε
έντυπη και ψηφιακή μορφή

ΝΑΙ

7.4

Τα άτομα που θα εκπαιδευτούν με
επιτόπια παρουσία είναι:
5 Χρήστες
2 Διαχειριστές
ΝΑΙ

7.5

Η εκπαίδευση των χρηστών θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον χρήση
του αποθετηρίου, της πλατφόρμας
τηλεκπαίδευσης και των εφαρμογών
συνολικά 10 ώρες.
ΝΑΙ

7.6

Εκτός των ωρών διδασκαλίας θα γίνει
και on the job training και για τις δύο
κατηγορίες χρηστών

ΝΑΙ

Η εκπαίδευση των διαχειριστών θα
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την
παρακάτω θεματολογία:

7.7



Διαχείριση λογισμικού
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης,
τουλάχιστον 5 ώρες



Διαχείριση ψηφιακής πύλης και
λογισμικού εφαρμογών 5 ώρες ΝΑΙ

Εγγύηση καλής Λειτουργίας
Ο
Ανάδοχος
υποχρεούται
να
προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης ως
ακολούθως:
7.8

Για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών NAI
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από την οριστική παραλαβή του
έργου εγγυάται την καλή λειτουργία
των συστημάτων, των εφαρμογών και
των υπηρεσιών που ανέπτυξε.
Όσον αφορά στο είδος και στο
αναμενόμενο
επίπεδο
παροχής
υπηρεσιών κατά το διάστημα της
δωρεάν εγγύησης, ισχύουν οι όροι
που περιγράφονται παρακάτω.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας,
οι
προσφερόμενες
υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι
παρακάτω:
•
Διασφάλιση καλής
λειτουργίας του λογισμικού και των
εφαρμογών.
•
Αποκατάσταση των
ανωμαλιών λειτουργίας του
λογισμικού εφαρμογών (bugs).
Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του
Φορέα, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιλύει τα
προβλήματα εντός τριών ημερών από
την αναγγελία εφόσον αυτά δεν έχουν
προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες
παρεμβάσεις τρίτων.
•
Παράδοση αντιτύπων όλων
των μεταβολών ή των επανεκδόσεων
ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
υλικού και λογισμικού.
•
Ο Προμηθευτής θα πρέπει να
εξασφαλίσει τη δυνατότητα σύνδεσης
on line με κέντρο τεχνικής /
επιστημονικής υποστήριξης (REMOTE
DIAGNOSTICS H/W-S/W)
Τεχνικά
εγχειρίδια
τεκμηριωτικό υλικό

και

Τα προσφερόμενα εγχειρίδια και
τεκμηριωτικό υλικό θα πρέπει να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
•
Εγχειρίδια εγκατάστασης του
Εξοπλισμού και Λογισμικού
(installation manuals)
•
Εγχειρίδια λειτουργιών
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Εξοπλισμού και Λογισμικού
(operations guides)
•
Εγχειρίδια χρήσης Εξοπλισμού
και Λογισμικού (user guides)
•
Όλο το υλικό που θα
τεκμηριώνει σε λεπτομέρεια την
παραμετροποίηση του Λογισμικού
Οποιοδήποτε άλλο τεκμηριωτικό
υλικό
προσφέρεται
από
τους
κατασκευαστές του Εξοπλισμού και
Λογισμικού ή/και θα αναπτυχθεί στο
πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας
προμήθειας.

8. Πιλοτική λειτουργία

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

8.1

Tests
αρτιότητας
και
Υψηλής
Διαθεσιμότητας των εφαρμογών
ΝΑΙ

Επιβεβαίωση σεναρίων ελέγχου και
επικαιροποίησή τους καθ’ όλη τη
διάρκεια αυτού του πακέτου εργασίας
8.2

ΝΑΙ

8.3

Τελικές δοκιμές ελέγχου
λειτουργικότητας, προσθήκες/
τροποποιήσεις, σύνθεση, πιλοτική
χρήση κλπ.) με στόχο να επιβεβαιωθεί
η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και
καλή συνεργασία των εφαρμογών των
υποσυστημάτων του Πληροφοριακού
Συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και
εξωτερικά υπό συνθήκες πλήρους
παραγωγικής λειτουργίας
ΝΑΙ
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(πραγματικά δεδομένα, παραγωγική
εκμετάλλευση, από πλήρως
εκπαιδευμένη περιορισμένη
κοινότητα χρηστών – Κρίσιμος
Πυρήνας Χρηστών / Key Users - με
ενεργή συμμετοχή στο Έργο

9. Χρόνος παράδοσης/Σχήμα διοίκησης

A/A

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9.1

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 16
μήνες κατά ανώτατο όριο. Ο ανάδοχος
μπορεί να προτείνει μικρότερο χρόνο
παράδοσης με αντίστοιχη τεκμηρίωση σε
σχέση με τους πόρους που θα διαθέσει
στο έργο, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό,
εξοπλισμό, μεθοδολογία υλοποίησης και
οτιδήποτε άλλο κρίνει απαραίτητο.
ΝΑΙ

9.2

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει
στην προσφορά του ολοκληρωμένη
πρόταση για το σχήμα διοίκησης του
έργου, τον προσδιορισμό των σχέσεων
των οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής με τα αντίστοιχα όργανα του
Αναδόχου

NAI

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να
καθορίσει στην προσφορά του, σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης, τα
στελέχη που θα αναλάβουν τους
διακριτούς ρόλους υλοποίησης του
έργου, και του τρόπου προσαρμογής της
στο συγκεκριμένο έργο που προτίθεται
να ακολουθήσει ο προσφέρων για την
υλοποίηση του έργου.
9.3

NAI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά
υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του
εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εκδότης : ………………………………Ημερομηνία Έκδοσης : …………………………………
Προς: Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους
Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ …………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………………………………… υπέρ της Εταιρείας ………………………………………………, οδός ………………………………,
αριθμός ………………………… με Α.Φ.Μ. ……………….. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (1)
…………………………, (2) ……………………………, κλπ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης εταιρειών), για την
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………… για την εκπόνηση του έργου
………………………… σύμφωνα με την με αριθμό ………………… Προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε
πέντε (5) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………… .
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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2.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........,
σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η εγγύηση είναι αορίστου χρόνου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία Γέννησης

Τόπος Γέννησης

Τηλέφωνο

E –mail

Fax

Διεύθυνση Κατοικίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο
προτεινόμενο, από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή θέση)

Εργοδότης

Ρόλος2 και Καθήκοντα
στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο
ΑΠΟ

ΕΩΣ

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, seniorconsultant, consultant, business expert κλπ. 3 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες
απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου
απασχόλησης στο έργο.
2
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