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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΣΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ  

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49100 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 NUTS 1: EL6   (Γεωγραφική Ομάδα : Κεντρική 

Ελλάδα) 

NUTS 2: EL62 (Περιφέρεια: Ιόνια Νησιά) 

NUTS 3: EL622 (Νομός: Κέρκυρας) 

Τηλέφωνο 26610 32440 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@kapodistriasmuseum.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Ντάρια Κόσκορου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://capodistriasmuseum.com/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.   

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 7  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

                                                           
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

7 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
8 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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Σελίδα 6 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον διαδικτυακό τόπο της Α.Α. στην προαναφερθείσα 
διεύθυνση: https://capodistriasmuseum.com/   

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία δεν απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://capodistriasmuseum.com/  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

  

Χρηματοδότηση της σύμβασης9 

Φορέας χρηματοδότησης της πράξης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση θα βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 2021 του 
Φορέα.10  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με  Κ.Ε. 
2019ΕΠ02210020 (αριθ. ενάριθ. έργου 29291/12-03-2019 ΣΑΕΠ0221 Απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμό 214 -ΑΔΑ: Ω7ΣΚ465ΧΙ8-ΑΥ6) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται ως υποέργο Νο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την 
ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή 
Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα 
Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», με την υπ' 
αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης που τροποποιήθηκε με την 2171/31-10-
2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3), και έχει λάβει κωδικό MIS 5030712.  Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο 
μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης συνοπτικά  είναι  η Δημιουργία Ψηφιακού Κόμβου και Αποθετηρίου και 
Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών καθώς και η Προμήθεια και εγκατάσταση 5 Η/Υ και Οθονών Αφής για τη 
λειτουργία σταθμών πληροφόρησης, όπως και η  Εκπαίδευση Προσωπικού 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 11: CPV: 72000000-5, Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και CPV: 30200000-1, Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και προμήθειες, κατά την αναλογία του πίνακα που ακολουθεί. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: A) ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Β) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "O ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ Η 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821" 

Είδος  Τίτλος δραστηριότητας 
Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ  Με ΦΠΑ CPV Περιγραφή CPV 

                                                           
9 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
10 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
11  Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 
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Υπηρεσία 
 Ένας νέος λειτουργικός ψηφιακός 
κόμβος και εφαρμογές 

93.408,50 22.418,04 115.826,54 72000000-5 

Υπηρεσίες 
τεχνολογίας των 
πληροφοριών: 

παροχή συμβουλών, 
ανάπτυξη λογισμικού, 

Διαδίκτυο και 
υποστήριξη 

Προμήθεια 

Δημιουργία σταθμού 
πληροφόρηση για περιοδικές 
εκθέσεις (Η/Υ & Οθόνη Αφής & 
κατασκευή) 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 30200000-1 

Εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και 
προμήθειες 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 103.408,50 24.818,04 128.226,54 
 

  

  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα12: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Ένας νέος λειτουργικός ψηφιακός κόμβος και εφαρμογές», εκτιμώμενης αξίας 93.408,50 
πλέον ΦΠΑ από 22.418,04€. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Δημιουργία σταθμού πληροφόρηση για περιοδικές εκθέσεις (Η/Υ & Οθόνη Αφής & 
κατασκευή)», εκτιμώμενης αξίας 10.000,00πλέον ΦΠΑ 2.400,00€. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης γιατί και ο εξοπλισμός του τμήματος 2 αποτελεί 
ενιαίο σύνολο με τον ψηφιακό κόμβο και τις εφαρμογές  που αναπτύσσονται στο τμήμα 1, αφού ο 
εξοπλισμός θα διασυνδεθεί με συγκεκριμένο τρόπο και με τις εφαρμογές ώστε να προσφέρει στον 
επισκέπτη μια συγκεκριμένη εικόνα σύμφωνα με τα σενάρια που θα αναπτυχθούν. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.226,54 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 103.408,50  ΦΠΑ : 24.818,04). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο    της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 13 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 ιδίως14: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)15, “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” και του ν. 3614/2007 (Α' 

                                                           
12 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Σε περίπτωση που 
αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να  αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε 
Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους.  

13 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
14 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

15 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση»,16 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»17, 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»18.   

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

                                                           
16 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
17 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). 

18      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 
Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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 αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», καθώς και την αριθμ. 126829 / 
EΥΘΥ 1217(1)/08.12.2015 «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το 
αρ. 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν. 

 Την υπ' αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης της Πράξης «Δράσεις για την 
ανάδειξη και τον εμπλουτισμό  του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή 
Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: 'Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα 
Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821'» με Κωδικό ΟΠΣ 5030712 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 
Νησιά 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε με την 2171/31-10-2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3). 

 Την 29291/12-03-2019 ΣΑΕΠ0221 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμό 214 –
(ΑΔΑ: Ω7ΣΚ465ΧΙ8-ΑΥ6) με την οποία κατέστη ενάριθμο έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
με  Κ.Ε. 2019ΕΠ02210020 

 Την με αριθμό 1/9-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», Θέμα 2ο, με την οποία εγκρίθηκε η   δαπάνη και το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας 
διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού 128.226,54€€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 

 Την με αριθμό 1/9-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος «ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ- ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», Θέμα 1ο με την οποία ορίστηκαν η Επιτροπή Διαγωνισμού και η 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της παρούσας διακήρυξης. 

 Την με αριθμό 585/16/3/2020 απόφαση έγκρισης της παρούσας Διακήρυξης   από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 

  

  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/06/2020 και ώρα 23.5919 

                                                           
19 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  την 04/06/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 

  

1.6 Δημοσιότητα 

 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 21.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.22:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ………   

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν. 3548/07, όπως ισχύει,   ως εξής:  

 Στην εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας «ΑΥΓΗ» 

 Στην οικονομική εφημερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»  

 Στην ημερήσια  εφημερίδα της Κέρκυρας «Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» 

 Στην ημερήσια  εφημερίδα της Ζακύνθου «ΗΜΕΡΑ» 

 Στην εβδομαδιαία  εφημερίδα της Κέρκυρας «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)23  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) 
:   https://capodistriasmuseum.com/ στην διαδρομή : https://capodistriasmuseum.com/ta-nea-mas/, από 
τις 6/5/2020.24.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  Σε περίπτωση αγόνου 
διαγωνισμού βαρύνει την Α.Α. 

                                                                                                                                                                                                 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019. 

20 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης. . Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

21 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
22 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
23  Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ  και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.), 

βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο :  «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη 
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

24 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της  
προκήρυξης στην ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής , ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για διάστημα δέκα 
(10) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών, αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 
36 της με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Β΄3521/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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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 τους25  

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. 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης26  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

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

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της27  

 

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 τ28. 

  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο29. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

 

                                                           
26 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

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

27 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 
αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

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

29 Πρβλ την Υπουργική Απόφαση με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», ΦΕΚ Β΄1924/2017(άρθρο 14) 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις30: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)31.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 32.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.33  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική 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 γλώσσα34. 

2.1.5 Εγγυήσεις35 

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)36, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

                                                           
30 Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
31 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

32 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 8 περ. α του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
33 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 7, περίπτωση α, υποπερίπτωση αβ του άρθρου 43  

           του ν. 4605/2019. 
34 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
35 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
36  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017)., καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

20PROC006709906 2020-05-15



 

Σελίδα 14 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών37, 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.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής παρέχονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.38 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή39 για την υποβολή προσφοράς40.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.41   

                                                           
37 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
38 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 A.A. 
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 

39 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
40 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής42 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής43, ποσού δύο 
χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτών  (2.068,17€)44. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 45 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού46  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη47 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

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

                                                                                                                                                                                                 
41 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
42 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
43 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016). 

44 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, , (άρθρο 
72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).   

45 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) και 
την παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52). 

46 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
47  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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β) 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

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), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου48. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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/και   

                                                           
48 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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 τους49.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 50 

 

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 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   
2.2.3.4. Αποκλείεται51 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις52:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201653,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

                                                           
49 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

50       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
51 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

52  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού  πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 
53 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας54,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

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

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

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 55 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)56. 

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

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)57 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

                                                           
54 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
55 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. Επίσης, 

πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 
Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  

56 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

57        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. 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 58. 

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. 
4412/201659. 

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

Κριτήρια Επιλογής60  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας61  

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 
μέλη του εν λόγω οργανισμού 62 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 στοοικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία 63  

                                                           
58 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
59  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεύχος ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με την οποία έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η 

επιτροπή της παρ 9 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
60 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

61 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
62      Πρβλ. άρθρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
63 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
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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 έχουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  έτους  2016, 2017, 2018  διπλάσιο  του προϋπολογισμού  (άνευ ΦΠΑ) 
του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών, θα πρέπει 
να είναι διπλάσιος του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου, για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιούνται. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

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

Α. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο 
Έργων αντίστοιχου μεγέθους, αντικειμένου και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο. Συγκεκριμένα, 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη (2015-2019) απαιτείται: 
 
Α1. Να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών πολιτιστικού και 

τουριστικού περιεχομένου σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του 50% 
της παρούσας σύμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: 

 Προμήθεια εξοπλισμού φορητών συσκευών ακουστικής ξενάγησης  

 Ανάπτυξη δημιουργικού - συγγραφή, επιμέλεια, μεταφράσεις σε Ελληνικά σε τουλάχιστον 3 
ευρωπαϊκές γλώσσες 

 Προμήθεια εξοπλισμού φορητών συσκευών πολυμεσικής ξενάγησης - τουλάχιστον 10 φορητές 
συσκευές 

 Ανάπτυξη εφαρμογής πολυμεσικής ξενάγησης για κωφούς στην ελληνική νοηματική γλώσσα 

 Ανάπτυξη διαδικτυακού τόπου για μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο σε τουλάχιστον 3 γλώσσες με 
παραγωγή περιεχομένου 

 Ανάπτυξη τουλάχιστον μιας ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής για Μουσείο ή Αρχαιολογικό 
χώρο. 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 
 
Β. Να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου, και 
συγκεκριμένα: 
 
Β1. Να διαθέτει Υπεύθυνο Έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου με τα ακόλουθα τουλάχιστον, 
προσόντα και εμπειρία: 
 

 Προκειμένου για τον Υπεύθυνο Έργο τουλάχιστον 10ετή  επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις 
Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής στον Πολιτισμό 

 Προκειμένου για τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου τουλάχιστον 3ετή  επαγγελματική εμπειρία σε 
θέσεις Διαχειριστή Έργων Πληροφορικής στον Πολιτισμό. 

 
Επιπρόσθετα, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία από την υλοποίηση τριών ή περισσοτέρων 
Έργων τα οποία να περιλαμβάνουν  ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του πολιτισμού. 
 
 
Β2. να διατεθούν στην Ομάδα Έργου κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: 
 

 Ειδικό επιστήμονα αρχαιολόγο με ειδικότητα στην Αρχαιολογία και αποδεδειγμένη εμπειρία στη 
διοργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκθέσεων στην Ελληνική επικράτεια ή/και στο εξωτερικό. 
Αυτό τεκμηριώνεται μόνο με τίτλους πανεπιστημιακών σπουδών και επαγγελματική εμπειρία για 
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τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε σχετικούς πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού, 
καθώς και από βεβαιώσεις εργοδοτών/συνεργατών/φορέων υλοποίησης του έργου. 

 Τεχνικό εγκατάστασης οπτικοακουστικών συστημάτων με τριετή συναφή εμπειρία 

 Σχεδιαστή γραφιστικών, με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων 

 Ηχολήπτη με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών χώρων 

 Μεταφραστή στην αγγλική γλώσσα, με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή 
Αρχαιολογικών χώρων 

 Επαγγελματία αφηγητή ακουστικών ξεναγήσεων με εμπειρία σε τουλάχιστον 4 έργα Μουσείων ή 
Αρχαιολογικών χώρων 

 Αφηγητή στη νοηματική γλώσσα με εμπειρία σε τουλάχιστον 2 έργα Μουσείων ή Αρχαιολογικών 
χώρων 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης64  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό με πεδίο εφαρμογής την «μελέτη, ανάπτυξη, 

εμπορία & εγκατάσταση συστημάτων ακουστικής & πολυμεσικής ξενάγησης και πολυμεσικών εφαρμογών 

& προϊόντων». 

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών η απαίτηση  για το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να καλύπτεται από 
κάποιο από τα μέλη της Ένωσης.  

2.2.8 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 αυτούς65. 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 ικανότητες66. 

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 67. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 68. 

                                                           
64 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

65 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

66 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
67 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
68 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ69 καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 
Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών70Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της 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.71 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα72 73 

Α. 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, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201674. 

                                                           
69 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική 
υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης 
και διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη 
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για τη σύνταξη 
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς εξακολουθούν να έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-
dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn 

70  Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
71 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 
72 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

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

73  Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) 
έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.  

74 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8)75. 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.476. 

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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 ισχύουν77. 

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 δικαιολογητικών78. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά79: 

                                                           
75 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
76 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
77 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
78  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
79 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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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 του80. 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 τις παραγράφους 2.2.3.281 και 2.2.3.482 περίπτωση β΄ 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 του83.  Ζητείται  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. Οι προσφέροντες, με βάση την υπεύθυνη δήλωση,  θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι οι προσφέροντες είναι ενήμεροι ως προς 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων84 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του85 από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

                                                           
80  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
81 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου». 

82 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
83  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 

4605/2019. 
84 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

85 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού86 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών87, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,88 καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

                                                           
86  Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  

87 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
88  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 89.και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.90 

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

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

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,91 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 αντίστοιχων ετών  2016,2017 και 2018, ή για το 
αντίστοιχο διάστημα εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν λειτούργησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα.92 . 
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.93 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 (αφορά στο Μέρος IV, Γ του ΤΕΥΔ) οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
Α) Πίνακα των στελεχών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα. 
Ιδιαίτερη αναφορά  των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.    
 

                                                           
89 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
90 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

91  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

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

93 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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Α/Α  Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης Κοινοπραξίας)  

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου  

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 
Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης  

    

    

Σε περίπτωση που απαιτείται: Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου  Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης  

   

   

Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από αναλυτικά βιογραφικά (Σύμφωνα με το υπόδειγμα από το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία 
αυτών,  βεβαιώσεις προϋπηρεσίας καθώς και τίτλους σπουδών ή /και πιστοποιήσεις δεξιοτήτων, 
ιδιαίτερα αυτών που περιγράφονται ως κατ΄ελάχιστον απαιτήσεις. Επιπλέον για τους εξωτερικούς 
συνεργάτες από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το αντίστοιχο μέλος της Ομάδας 
Έργου, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί είναι αληθή και ακριβή και ότι σε 
περίπτωση ανάθεσης δεσμεύεται να απασχοληθεί στο εν λόγω Έργο. 
Β) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες), τους τομείς δραστηριότητας, τα προϊόντα και υπηρεσίες, την αναλυτική περιγραφή της 
τεχνικής υποδομής τους καθώς και το ιστορικό και την εξέλιξη τους .  
Γ)  Κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, (ή για όσο χρόνο 
δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος) συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται.   
Ο πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μήνες) 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Π/Υ σε € 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

% 

        

        

Ως στοιχεία τεκμηρίωσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει αποδεικτικά ολοκλήρωσης της 
υλοποίησης των MINIMUM ζητούμενων έργων και συγκεκριμένα:  

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, βεβαίωση ή δήλωση του οργανισμού, η οποία θα 
βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση του Έργου.  

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 αντίγραφο από 
το αιτούμενο πιστοποιητικό94 

                                                           
94 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της 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 95.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

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 καταλόγους96 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.  

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. 

                                                           
95  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ 

του ν. 4605/2019.  
96 Πρβλ άρθρο 83 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.97 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης98  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 
συντελεστών στάθμισης με τα οποία βαθμολογείται η τεχνική προσφορά, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στη συνέχεια: 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων : 

Ομάδα Α: Κριτήρια Προσέγγισης και Υλοποίησης των Απαιτήσεων του έργου (Συντελεστής βαρύτητας της 
Ομάδας Α: 70%). 

Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Λειτουργίας – αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου (Συντελεστής 
βαρύτητας τους Ομάδας Β: 30 %). 

Οι ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια, στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα, όπου δίνονται οι αντίστοιχοι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α ΟΜΑΔΑ Α: Προσέγγιση και Υλοποίηση των Απαιτήσεων του έργου 70% 

Α1 
Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου 

10% 

Α2 
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  ανά παραδοτέο ή ενότητα παραδοτέων 
(οργάνωση, εργαλεία, ειδικές μεθοδολογίες, διάγραμμα ροής κλπ) 

30% 

Α3 
Ανάλυση παραδοτέων έργου, επάρκεια του σχεδιασμού της υλοποίησης του 
έργου και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σύνδεση παραδοτέων 
έργου με μεθοδολογία 

30% 

Β 
ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωσης και Λειτουργία – αποτελεσματικότητα της ομάδας 
έργου 

30% 

Β1 Δομή και οργάνωση Ομάδας Έργου   20% 

Β2 
Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος με τα αντίστοιχα 
στελέχη 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

 

 

                                                           
97 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
98 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
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2.3.1.1  Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς από κάθε μέλος 
της επιτροπής αξιολόγησης99.  

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  (Σ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΒΤΠ = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν 

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των 
κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με το συνολικό βαθμό 
τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο: 

                 ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ = --------------------------- x 100 

                ΑΒΤΠmax 

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για την βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που 
συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική 
Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης 
στην υλοποίηση του έργου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού υποχρεούται να αιτιολογεί, κατά κριτήριο, ειδικώς και επαρκώς 
στα πρακτικά της, τη σχετική βαθμολόγηση των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών, καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους υπερέχει η τεχνική προσφορά την οποία έκρινε ως καλύτερη. 

Επισημαίνεται ότι κριτήρια που συγκέντρωσαν βαθμολογία, κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς, μικρότερη του 100, (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς στον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης ορίζεται στο 80%. 

 

Δείγμα:   

Όλοι οι υποψήφιοι υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν και να παρουσιάσουν, μετά 
από πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, δείγμα 
του προσφερόμενου εξοπλισμού, λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου, και ειδικότερα:   

• Mobile app ακουστικής ξενάγησης 

• Ηχητικά δείγματα ακουστικής ξενάγησης από τουλάχιστον 1 έργο Μουσείου ή Αρχαιολογικού χώρου 
στην Ελληνική και τουλάχιστον 2 ευρωπαϊκές γλώσσες (αρχεία ήχου θα πρέπει να παραδοθούν σε  

ψηφιακό μέσο USB και να είναι τύπου mp3) 

• Δείγμα Βίντεο με αφηγήσεις 

• Δείγμα Δια δραστικό χάρτη και χρονολόγιο 

• Εικονική περιήγηση σε πολιτιστικό  χώρο  

• Ψηφιακό e-postcard 

 

                                                           
99 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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ώστε να επιβεβαιώσει η αρμόδια Επιτροπή την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις απαντήσεις του υποψηφίου στις αντίστοιχες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στους 
σχετικούς Πίνακες Συμμόρφωσης (Παράρτημα ΙΙ).   

Μετά από πρόσκληση που θα απευθύνει η Αναθέτουσα κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Διενέργειας 
και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων προς τους υποψήφιους, θα πραγματοποιηθεί η προσκόμιση, εντός 
επτά (7) εργασίμων ημερών επί ποινή αποκλεισμού, των προαναφερθέντων δειγμάτων, η αποσφράγιση 
και η συναρμολόγησή τους, καθώς και η επίδειξη λειτουργίας τους από τους υποψηφίους Αναδόχους. Τα 
δείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων και 
απαιτούνται επί ποινή αποκλεισμού. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της 
διακήρυξης απορρίπτεται. Ομοίως απορρίπτεται και προσφορά που παρουσιάζει  αποκλίσεις από το 
δείγμα που έχει προσκομισθεί ή από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

 

 

2.3.1.2  Βαθμολόγηση οικονομικής  προσφοράς 

Η βαθμολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στον Πίνακα του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.4.4. της παρούσας Διακήρυξης. 

Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Η βαθμολόγηση των 
Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο 
Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Σ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

                  Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη (χαμηλότερη) 

ΣΒΟΠ = ------------------------------------------------------------------------ Χ 100 

                         Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος 

όπου ως Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος, ορίζεται το συνολικό ποσό της αμοιβής του σε 
ΕΥΡΩ έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, 
δηλαδή ο προσφέρων τη χαμηλότερη αμοιβή, θα έχει ΣΒΟΠ 100). Ο υπολογισμός του ΣΒΟΠ γίνεται μέχρι 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 
4412/16.  
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά θεωρείται η προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι 
μικρότερο του 80% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών 
Προσφορών. Πριν την απόρριψη της προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 
παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και 
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 
 

Ο συντελεστής βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς στον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης ορίζεται στο 20%. 

 

2.3.1.3 Τελική Αξιολόγηση και Κατάταξη Ανοιγμένων Προσφορών  

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών με βάση 
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά100 και 

                                                           
100 Από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 

2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-
κόστους) 
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πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο. (Ο υπολογισμός του 
τύπου γίνεται μέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο). 

ΤΒΑ (ν) = ((0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) 

όπου: 

ΤΒΑ (ν) : ο Τελικός Βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς (ν). 

ΣΒΤΠ (ν) : Ο συνολικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς της προσφοράς (ν). 

ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς της προσφοράς (ν). 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία, ο οποίος ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε 
καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και IV της 
Διακήρυξης,  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

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 αυτής101. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 102. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

                                                           
101 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
102 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
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προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 103 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της104. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα105, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . 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 μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

                                                           
103  Πρβλ άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
104 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
105 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης106 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας107. 

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 
περιλαμβάνουν108: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016109, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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 στα διαλαμβανόμενα εντός του Παραρτήματος I, II και IV της Διακήρυξης,   
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και 
τεκμηριώνοντας τις απαντήσεις στα κριτήρια αξιολόγησης (άρθρο 2.3.1). 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 στα ως άνω Παραρτήματα. 
Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά συνοδεύεται αφενός από τους Πίνακες Συμμόρφωσης, αφετέρου 
από όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κάλυψη των ααπιτήσεων της παρούσας διακήρυξης   

                                                           
106 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
107 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους .  

108 Βλ. άρθρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
109 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 

αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν110. 

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 στην παρ. 2.3.1  και σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης:  

 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης111. 

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

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

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 κεφάλαιο 1.3 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  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών112   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.    

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι113. 

                                                           
110 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
111 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
112 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
113  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών114 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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,115  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 2.2.6, 

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

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

                                                           
114 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
115 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών116 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού)117, 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 Πέμπτη 04/06/2020  και ώρα 14.00 

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

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου118. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή119 προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

                                                           
116 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
117  Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/2019. 
118 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 

εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
119 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 

20PROC006709906 2020-05-15



 

Σελίδα 38 

αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων120. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή121 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται122   στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.    

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή και 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.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου 123. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία 
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, 
ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς124. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου125 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 126 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης127 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 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. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

                                                           
120  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
121 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
122 Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 
123 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 4, περ. α του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
 
124  Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρθρου 33  του ν.4608/2019. 
125 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
126 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
127 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 

20PROC006709906 2020-05-15



 

Σελίδα 39 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής  τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών128. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές129 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.130 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά131 λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 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 Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του132.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής 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 κατά τα 
οριζόμενα ανωτέρω133 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

                                                           
128  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  
129  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
130  Πρβλ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του 

ν. 4605/2019. 
131  Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019. 
132 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
133  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.   

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα  που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά134, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 135. Η υπεύθυνη 
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει 
τη σύμβαση. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες136 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, 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 προσφορά137.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

                                                           
134  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
135  Πρβ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, μετά τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισμού, 
και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής. 

136 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
137  Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σημείο δ’ του ν. 4605/2019. 
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ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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 αρχής138 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης139. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά140 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών141 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.142  
 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

                                                           
138 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
139  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
140 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
141  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
142  Πρβ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την 
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 
διενέργεια της διαδικασίας.143 
 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής 
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
προσφυγής.144 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ145. 

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

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου146. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται 
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής147. Για την άσκηση της 
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά148. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

 

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 του αρμόδιου οργάνου, να 

                                                           
143  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί 

από το άρθρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
144  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 
145  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
146  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016. 
147  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
148 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 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. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VI της Διακήρυξης   και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 149 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή  
αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 
υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά] μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

                                                           
149 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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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.150. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει 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 της151  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.152 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης153  

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, 

                                                           
150 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
151  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
152 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
153 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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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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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα από τους παρακάτω τρόπους, ο 
οποίος δηλώνεται στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.   

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Επισημαίνεται ότι λόγω της 
αλληλουχίας των Απτών Παραδοτέων Έργου (Α.Π.Ε.) του έργου ως τμηματική παράδοση θεωρείται το 
σύνολο του έργου που εμπεριέχεται σε μία από τις τρεις Φάσεις αυτού. Κατ΄ακολουθία οι τμηματικές 
πληρωμές δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις, όσες και οι Φάσεις του Έργου.  

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , 
με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την καταβολή του 
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  ή του τμήματος υπηρεσιών.   

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 μονάδες154 το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής155. 

 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. 4412/2016156, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.   

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

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται157  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016158 

                                                           
154 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
155 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
156 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
157  Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019. 
158 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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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)159 . 

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος160 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, 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 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας   

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης161. 
 

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 

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

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

160 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
161  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

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

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων162   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – 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 στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής 
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν 
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016163. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

                                                           
162 Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
163   Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

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

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

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης164  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 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 αναδόχου165. 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.166  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. 4412/2016167 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.  

Αναλυτικά, ανά φάση και ΑΠΕ η κατάθεση των παραδοτέων εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
που ακολουθεί, υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι η Α.Α. θα επιμελείται για την εντός του 
χρονοδιαγράμματος κατάθεση, παραλαβή και προώθηση στον ανάδοχο των παραδοτέων του Α’ 
Υποέργου, τα οποία αποτελούν input  για τα δικά του παραδοτέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης των 
παραδοτέων του Α’ υποέργου, ο ανάδοχος μπορεί με έγγραφο του να ζητήσει από την Α.Α. την, όχι με 
δική του ευθύνη, ισόχρονη παράταση του αντίστοιχου παραδοτέου. 

ΦΑΣΗ Α/Α  

Τίτλος παραδοτέου   
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ΦΑΣΗ 1 2.1 Δημιουργία ψηφιακού κόμβου                         

ΦΑΣΗ 3 2.2 
Τρία θεματικά βίντεο για την 
ελληνική επανάσταση                         

ΦΑΣΗ 1 2.3 
Διαδραστικός χάρτης και 
χρονολόγιο                         

                                                           
164 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. 
165 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
166 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
167  Όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
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ΦΑΣΗ 1 2.4 Διαδραστικό λεύκωμα (e-book)                         

ΦΑΣΗ 1 2.5 Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών                         

ΦΑΣΗ 2 2.6 
Ψηφιακό έκθεμα e-postcard 
για ενήλικες                         

ΦΑΣΗ 2 2.7 
Ψηφιακό έκθεμα e-postcard 
για παιδιά                         

ΦΑΣΗ 1 2.8 
Εικονική περιήγηση ιστορικού 
κήπου Καποδίστρια                         

ΦΑΣΗ 2 2.9 

Βίντεο "Η ιστορία του κήπου 
μέσα από αφηγήσεις"                         

ΦΑΣΗ 1 2.10 

Ειδική διαδραστική 
πολυμεσική εφαρμογή κήπου                         

ΦΑΣΗ 3 2.11 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για "Σταθμούς 
Πληροφόρησης"                         

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 168 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή παραλαβής που 
έχει συγκροτηθεί από το αποφαινόμενο όργανο τα Α.Α.   

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

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 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.  

                                                           
168  Πρβλ. άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν.4605. 
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6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 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 – Αντικατάσταση169  

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

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

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής170  

 Δεν προβλέπεται 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)171.  

                                                           
169 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
170 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
171  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο της Διακήρυξης, 
τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα με διαφορετικούς όρους. Σε 
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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  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Το Μουσείο Καποδίστρια – Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών ιδρύθηκε το 1981, ως απότοκος της από το  
1979 δωρεάς της  Μαρία Γεωργίου Καποδίστρια,   σε τρεις, ιστορικής σημασίας, πολιτιστικούς φορείς της 
Κέρκυρας, την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας (έτος ιδρύσεως 1836), την Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας 
(έτος ιδρύσεως 1841) και την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών (έτος ιδρύσεως 1952).  

Το Μουσείο στεγάζεται στο ομώνυμο κτίριο, το οποίο, για την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική 
του, τον κήπο και τη χαρακτηριστική διαμόρφωση των γύρω χώρων, το Υπουργείο Πολιτισμού το κήρυξε 
ιστορικό, διατηρητέο μνημείο το 1995. 

Μια σειρά δωρεών και χρηματοδοτήσεων επέτρεψε στο Μουσείο να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό και 
την αναδιαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης και του περιβάλλοντος χώρου. Η μόνιμη έκθεση του  σήμερα 
στεγάζει τη  συλλογή του Μουσείου που αποτελείται από 400 περίπου αντικείμενα και τεκμήρια που είτε 
ανήκαν στον Ιωάννη Καποδίστρια και στην οικογένειά του, είτε αφορούν στο έργο και την παρακαταθήκη 
του.Η Συλλογή παρουσιάζει έναν πλούτο αντικειμένων, όπως προσωπικά χρηστικά αντικείμενα του 
Κυβερνήτη, τιμητικά δώρα που έλαβε, παράσημα, βιβλία, έργα τέχνης και έγγραφα της Καποδιστριακής 
Περιόδου, καθώς και έπιπλα και οικοσκευή που είτε χρησιμοποίησε ο ίδιος είτε εμπλουτίστηκε από 
μεταγενέστερες γενιές της οικογένειας κατά την διαβίωσή τους στην Κουκουρίτσα. 

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Σύμφωνα με τους όρους της δωρεάς της Μαρίας Δεσύλλα-Καποδίστρια, το Μουσείο Καποδίστρια 
διοικείται από τριμελές Δ.Σ. με διετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τους εκάστοτε προέδρους των 
τριών πνευματικών ιδρυμάτων στα οποία ανήκει (Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας, Φιλαρμονική Εταιρεία 
Κέρκυρας, Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών). Τη λειτουργία του Ιδρύματος συνδράμουν εθελοντικά μια 
μεγάλη ομάδα επιστημόνων και παραγόντων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ενώ σημαντική είναι 
και η παράπλευρη συνδρομή από τη λειτουργία των  Φίλων Μουσείου Καποδίστρια.  

  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.:Η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα καλύψει 
την απαίτηση της ψηφιοποίησης όλου του υλικού και των παραδοτέων του Α’ υποέργου, την διάρθρωση 
του σε ένα ενιαίο σύνολο, τη δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου, ώστε ολοκληρωμένα να προβληθεί η 
ζωή και το έργο  του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας , Ιωάννη Καποδίστρια. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Η παρούσα πρόσκληση μετά την έγκριση της από την Ε.Υ.Δ. του ΠΕΠ 
Ιονίων Νήσων, είναι απόλυτα ώριμη για ανάρτηση και η ανάθεση της σύμβασης δεν κωλύεται από κάπου. 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα. Το σύνολο της σύμβασης 
αποτελείται από 11 ενότητες   που συνδέονται αδιάρρηκτα μεταξύ τους, καθώς προωθούν τα παραδοτέα 
του Α΄ υποέργου. Η σύνδεση μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων αποτυπώνεται απερίφραστα από τους 
Πίνακες Συμμόρφωσης που ακολουθούν στο επόμενο κεφάλαιο, όπου διαπιστώνεται ότι αρκετά 
παραδοτέα που ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες, ουσιαστικά υλοποιούνται με την ίδια μέθοδο και  

                                                                                                                                                                                                 
κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού 
πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
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οφείλουν να έχουν τα ίδια εννοιολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε 
να επιτευχθεί σε περίπτωση που οι ανάδοχοι ήταν διαφορετικοί. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Εισαγωγή 

Το αντικείμενο του Υποέργου «Δημιουργία ψηφιακού κόμβου και αποθετηρίου και ανάπτυξη 
ψηφιακών εφαρμογών» διαρθρώνεται στα ακόλουθες ενότητες Εργασιών: 

- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακού Κόμβου και Αποθετηρίου Ψηφιακών Εφαρμογών 
- Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών 
- Προμήθεια και εγκατάσταση 5 Η/Υ & Οθονών Αφής) για τη λειτουργία σταθμών πληροφόρησης 

στο Μουσείο Καποδίστρια και σε κεντρικά σημεία της πόλης της Κέρκυρας 
- Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Περιγραφή Εργασιών 

Α. Ο ιστότοπος θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει θεματικές παρουσιάσεις με τη μορφή διαδικτυακών 
εκθεμάτων (online exhibits): Τα θέματα των παρουσιάσεων θα προτείνουν σενάρια χρήσης του αρχειακού 
υλικού και ψηφιακές εξιστορήσεις εύκολα κατανοητές και ελκυστικές σε ένα ευρύ κοινό. Ο ιστότοπος και 
oι Ψηφιακές Εφαρμογές θα είναι δίγλωσσες (ελληνικά – αγγλικά), και θα περιλαμβάνουν: 

- 3 θεματικά Βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση διάρκειας 3 περίπου λεπτών έκαστο με ανάδειξη 
υλικού σχετικού με την Ελληνική Επανάσταση (πίνακες, αντικείμενα, αρχεία).  Με χρήση animation 
και στοιχεία 2D, αφήγηση και ήχο δίγλωσσα (ελληνικά – αγγλικά). Τα βίντεο θα αναπτυχθούν σε Hight 
Definition 16:9, θα βρίσκονται στον εν λόγο ιστότοπο, αλλά θα υπάρχει και δεύτερη έκδοσή τους που 
θα μπορεί να παίζει από οθόνη TV υψηλής ανάλυσης. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί κανάλι στο 
youtube, όπου θα βρίσκονται όλα τα παραπάνω βίντεο σε υψηλή ανάλυση εικόνας αλλά και 
οτιδήποτε άλλο βιντεο παραχθεί στο μέλλον. 

 
-  Διαδραστικό χάρτη και χρονολόγιο που θα αναδεικνύει τη συμμετοχή των Επτανησίων στην 

Ελληνική Επανάσταση μέσα από ένα πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό (αρχεία, πίνακες, αντικείμενα, 
μουσική). Με αφετηρία βιογραφίες σημαντικών Επτανησίων, θα παρουσιάζονται οι διαδρομές των 
προσωπικοτήτων στο χώρο και στο χρόνο και θα διασυνδέονται οι προσωπικές ιστορίες με κομβικά 
γεγονότα της Ελληνικής επανάστασης. Η εφαρμογή αυτή θα βρίσκεται στον ιστότοπο αλλά θα 
σχεδιαστεί να λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ) εγκατεστημένη σε Η/Υ με οθόνη 
αφής.  

- Εικονική  περιήγηση του ιστορικού κήπου του Μουσείου με web app και ακουστική ξενάγηση (20 
σημεία ενδιαφέροντος για φυτά/σημεία ενδιαφέροντος εντός του κήπου με πληροφορία μέσα από 
αριθμητικές σημάνσεις και QR codes). 

 
- Βίντεο  "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις"  διάρκειας 8 περίπου λεπτών. Το βίντεο θα 

βασίζεται σε συνεντεύξεις σύγχρονων κατοίκων, που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για το έργο. Θα 
παρουσιάζει προσωπικές μαρτυρίες για την ιστορία του κήπου μέσα από τις αναμνήσεις των 
ανθρώπων που τον έζησαν και τον θυμούνται σε διάφορες χρονικές στιγμές. Δίγλωσσο (ελληνικά – 
αγγλικά). Το βίντεο θα αναπτυχθεί σε High Definition 16:9, θα βρίσκεται στον εν λόγο ιστότοπο, αλλά 
θα υπάρχει και δεύτερη έκδοση του που θα μπορεί να παίζει από Οθόνη TV υψηλής ανάλυσης. 

 

- Ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου: Θα δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να 
εξερευνήσει  τον ιστορικό κήπο του Μουσείου Καποδίστρια σε διάφορες χρονικές στιγμές της 
ιστορίας του, να γνωρίσει το πλήθος, την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών 
που τον συνθέτουν καθώς και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από την αρχιτεκτονική του 
διαμόρφωση.  Ο κήπος και ο λόφος της Κουκουρίτσας θα αποτυπωθούν γραφιστικά με τη μορφή 3D 
φωτορεαλιστικών σκίτσων που θα σχεδιαστούν με το χέρι. Κάθε λεπτομέρεια του κήπου, Δέντρα, 
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φυτά, κτίρια, μονοπάτια, κατασκευές θα καταγραφεί και θα αποτυπωθεί γραφιστικά. Ο πρότυπος 
αυτός χάρτης θα αποτελέσει το διαδραστικό υπόβαθρο / κάναβο με τον οποίο θα μπορεί ο 
επισκέπτης να εξερευνήσει και να αντλήσει εκλαϊκευμένα τεκμηριωμένες πληροφορίες για 
οποιαδήποτε οντότητα προβάλλεται όπως για φυτά, δέντρα, αντικείμενα, πορεία των υδάτων, 
αναχώματα, αποστραγγιστικά έργα, κτίρια κ.α. Η εφαρμογή θα διαθέτει Βάση Δεδομένων η οποία θα 
έχει καταχωρημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες με εκλαϊκευμένο τρόπο πληροφορίες με τη 
μορφή καρτέλας για κάθε καταγεγραμμένο στοιχείο. Κάθε καρτέλα θα έχει φωτογραφίες, Λεζάντα, 
κείμενο τεκμηρίωσης, κ.α. 

Επιπλέον σε 5 σημεία του κήπου θα εγκατασταθούν «έξυπνοι ανιχνευτές κήπου» οι οποίοι 
λειτουργούν με μπαταρία και θα είναι συνδεμένοι μέσω Wi-Fi με το internet και θα δίνουν σε 
πραγματικό χρόνο πληροφορίες στην εφαρμογή για τη θερμοκρασία, υγρασία, ηλιοφάνεια, κ.α. Η 
εφαρμογή θα είναι διαδικτυακή και θα αποτελεί ένα microsite του κυρίου κόμβου  

 
-  Διαδραστικό λεύκωμα, e-book που επιτρέπει τη συμμετοχή των επισκεπτών σε δραστηριότητες όπως 

η δημιουργία μιας προσωπικής συλλογής από έργα του ιστότοπου. Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να 
εγγραφεί με τα προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο και να φτιάχνει μία προσωπική συλλογή, 
επιλέγοντας τα έργα που θέλει από το σύνολο των έργων του ιστότοπου. Αυτή η επιλογή θα είναι 
μελλοντικά προσβάσιμη από το χρήστη κάνοντας login με τα προσωπικά του στοιχεία. Θα μπορεί να 
στέλνει πληροφορίες για αγαπημένα του έργα με mail, να τα μελετάει, και να εκτυπώνει πληροφορίες 
τους ή διαφορετικές φωτογραφίες για κάθε έργο κ.α. 

 
- Ψηφιακό έκθεμα «Βιβλίο επισκεπτών». Η εφαρμογή αυτή θα βρίσκεται στον ιστότοπο αλλά θα 

σχεδιαστεί να λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο) εγκατεστημένη σε Η/Υ με 
οθόνη αφής. Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να καταγράφει τις εντυπώσεις του από το μουσείο και τον 
ιστότοπο. Το μουσείο θα μπορεί να ελέγχει τα σχόλια και τα μηνύματα που θα δημοσιοποιούνται. 

   
-  Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για α) ενήλικες και β) παιδιά. Θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας και 

ηλεκτρονικής αποστολής ψηφιακών καρτών (e-postcard) με θέματα  του ψηφιακού κόμβου. Ο 
επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του ψηφιακό έκθεμα και να το στείλει ηλεκτρονικά, από 
τον ιστοτοπο του μουσείου αλλα και από οθόνη αφής που θα βρίσκεται στο μουσείο μαζί με ένα 
σύντομο mail σε οποιοδήποτε αποδέκτη. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η ενεργή συμετοχή 
των επισκεπτών στην παρουσίαση και προβολή των επιμέρους θεμάτων του ψηφιακού κόμβου και η 
περαιτέρω προβολή του Μουσείου. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται  η καταγραφή ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων των επισκεπτών, η οποία βοηθά την επικοινωνική του στρατηγική. 

Β. Προμήθεια και εγκατάσταση 5 Η/Υ & Οθονών Αφής υψηλής ανάλυσης, στους οποίους θα 
παρουσιάζεται το Ψηφιακό Έργο. 
Επισημαίνεται ότι: 

1. Όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ που ορίζονται για τα 
άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε  διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και οδηγίες 
προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) 
2.0 επιπέδου AAA του W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG20/)). Έτσι, η Πράξη θα είναι σύμφωνη 
με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες για τη διασφάλιση της 
Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα. 

2. Το σύνολο των παραδοτέων θα υιοθετούν υποχρεωτικά τις αρχές δημοσιότητας των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και έχουν κωδικοποιηθεί στον Επικοινωνιακό 
Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών ανά Απτό Παραδοτέο Έργου (Α.Π.Ε.) 
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ΑΠΕ-001: Δημιουργία ψηφιακού κόμβου και αποθετηρίου ψηφιακών εφαρμογών με θέμα τον 
Ιωάννη Καποδίστρια 

Ο ιστότοπος θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει θεματικές παρουσιάσεις με τη μορφή διαδικτυακών 
εκθεμάτων (online exhibits): Τα θέματα των παρουσιάσεων θα προτείνουν σενάρια χρήσης του αρχειακού 
υλικού και ψηφιακές εξιστορήσεις εύκολα κατανοητές και ελκυστικές σε ένα ευρύ κοινό. Ο ιστότοπος και 
oι Ψηφιακές Εφαρμογές θα είναι δίγλωσσες (ελληνικά – αγγλικά), και θα περιλαμβάνουν: 

1. 3 θεματικά Βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση  

2. Διαδραστικό χάρτη και χρονολόγιο  

3. Εικονική  περιήγηση του ιστορικού κήπου  

4. Βίντεο  "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις 

5. Ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου 

6. Διαδραστικό λεύκωμα, e-book  

7. Ψηφιακό έκθεμα    

8. Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για ενήλικες. 

9. Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για παιδιά. 

 

ΑΠΕ-002: Τρία θεματικά βίντεο για την ελληνική επανάσταση 

Θα αναπτυχθούν τρία (3) θεματικά Βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση διάρκειας 3 περίπου λεπτών 
έκαστο με ανάδειξη υλικού σχετικού με την Ελληνική Επανάσταση (πίνακες, αντικείμενα, αρχεία).  Με 
χρήση animation και στοιχεία 2D, αφήγηση και ήχο δίγλωσσα (ελληνικά – αγγλικά). Τα βίντεο θα 
αναπτυχθούν σε Hight Definition 16:9, θα βρίσκονται στον εν λόγο ιστότοπο, αλλά θα υπάρχει και δεύτερη 
έκδοσή τους που θα μπορεί να παίζει από οθόνη TV υψηλής ανάλυσης.  
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί κανάλι στο youtube, όπου θα βρίσκονται όλα τα παραπάνω βίντεο σε υψηλή 
ανάλυση εικόνας αλλά και οτιδήποτε άλλο βιντεο παραχθεί στο μέλλον. 

 

ΑΠΕ-003 Διαδραστικός χάρτης και χρονολόγιο  

  Θα αναπτυχθεί διαδραστικό χάρτη και χρονολόγιο που θα αναδεικνύει τη συμμετοχή των Επτανησίων 
στην Ελληνική Επανάσταση μέσα από ένα πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό (αρχεία, πίνακες, αντικείμενα, 
μουσική).  

  Με αφετηρία βιογραφίες σημαντικών Επτανησίων, θα παρουσιάζονται οι διαδρομές των 
προσωπικοτήτων στο χώρο και στο χρόνο και θα διασυνδέονται οι προσωπικές ιστορίες με κομβικά 
γεγονότα της Ελληνικής επανάστασης.  

  Η εφαρμογή αυτή θα βρίσκεται στον ιστότοπο αλλά θα σχεδιαστεί να λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς 
σύνδεση στο internet ) εγκατεστημένη σε Η/Υ με οθόνη αφής 

 

ΑΠΕ-004 Διαδραστικό λεύκωμα (e-book) 

Θα αναπτυχθεί Διαδραστικό λεύκωμα, e-book που επιτρέπει τη συμμετοχή των επισκεπτών σε 
δραστηριότητες όπως η δημιουργία μιας προσωπικής συλλογής από έργα του ιστότοπου. Κάθε επισκέπτης 
θα μπορεί να εγγραφεί με τα προσωπικά του στοιχεία στον ιστότοπο και να φτιάχνει μία προσωπική 
συλλογή, επιλέγοντας τα έργα που θέλει από το σύνολο των έργων του ιστότοπου. Αυτή η επιλογή θα 
είναι μελλοντικά προσβάσιμη από το χρήστη κάνοντας login με τα προσωπικά του στοιχεία. Θα μπορεί να 
στέλνει πληροφορίες για αγαπημένα του έργα με mail, να τα μελετάει, και να εκτυπώνει πληροφορίες 
τους ή διαφορετικές φωτογραφίες για κάθε έργο κ.α. 
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ΑΠΕ-005 Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών 

Θα αναπτυχθεί ψηφιακό έκθεμα «Βιβλίο επισκεπτών». Η εφαρμογή αυτή θα βρίσκεται στον ιστότοπο 
αλλά θα σχεδιαστεί να λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο) εγκατεστημένη σε Η/Υ με 
οθόνη αφής. Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να καταγράφει τις εντυπώσεις του από το μουσείο και τον 
ιστότοπο. Το μουσείο θα μπορεί να ελέγχει τα σχόλια και τα μηνύματα που θα δημοσιοποιούνται. 
 

ΑΠΕ-006 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για ενήλικες  

Θα αναπτυχθεί εφαρμογή ψηφιακό έκθεμα e-postcard για ενήλικες. Θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 
και ηλεκτρονικής αποστολής ψηφιακών καρτών (e-postcard) με θέματα  του ψηφιακού κόμβου. Ο 
επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του ψηφιακό έκθεμα και να το στείλει ηλεκτρονικά, από τον 
ιστοτοπο του μουσείου αλλα και από οθόνη αφής που θα βρίσκεται στο μουσείο μαζί με ένα σύντομο mail 
σε οποιοδήποτε αποδέκτη. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η ενεργή συμετοχή των επισκεπτών στην 
παρουσίαση και προβολή των επιμέρους θεμάτων του ψηφιακού κόμβου και η περαιτέρω προβολή του 
Μουσείου. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται  η καταγραφή ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επισκεπτών, η 
οποία βοηθά την επικοινωνική του στρατηγική. 
 

ΑΠΕ-007 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για παιδιά 

Θα αναπτυχθεί εφαρμογή ψηφιακό έκθεμα e-postcard για παιδιά. Θα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 
και ηλεκτρονικής αποστολής ψηφιακών καρτών (e-postcard) με θέματα  του ψηφιακού κόμβου. Ο 
επισκέπτης θα μπορεί να δημιουργεί το δικό του ψηφιακό έκθεμα και να το στείλει ηλεκτρονικά, από τον 
ιστοτοπο του μουσείου αλλα και από οθόνη αφής που θα βρίσκεται στο μουσείο μαζί με ένα σύντομο mail 
σε οποιοδήποτε αποδέκτη. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η ενεργή συμετοχή των επισκεπτών στην 
παρουσίαση και προβολή των επιμέρους θεμάτων του ψηφιακού κόμβου και η περαιτέρω προβολή του 
Μουσείου. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται  η καταγραφή ηλεκτρονικών διευθύνσεων των επισκεπτών, η 
οποία βοηθά την επικοινωνική του στρατηγική. 
 

ΑΠΕ-008 Εικονική περιήγηση ιστορικού κήπου Καποδίστρια  

 

Θα αναπτυχθεί εικονική  περιήγηση του ιστορικού κήπου του Μουσείου με web app και ακουστική 
ξενάγηση. Θα αναπτυχθεί σε 20 σημεία ενδιαφέροντος για φυτά/σημεία ενδιαφέροντος εντός του κήπου 
με πληροφορία μέσα από αριθμητικές σημάνσεις και QR codes. 

 

ΑΠΕ-009 Βίντεο "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις" 

 

Θα παραχθεί βίντεο  με θέμα: "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις"  διάρκειας 8 περίπου λεπτών. 
Το βίντεο θα βασίζεται σε συνεντεύξεις σύγχρονων κατοίκων, που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για το 
έργο. Θα παρουσιάζει προσωπικές μαρτυρίες για την ιστορία του κήπου μέσα από τις αναμνήσεις των 
ανθρώπων που τον έζησαν και τον θυμούνται σε διάφορες χρονικές στιγμές. Δίγλωσσο (ελληνικά – 
αγγλικά). Το βίντεο θα αναπτυχθεί σε High Definition 16:9, θα βρίσκεται στον εν λόγο ιστότοπο, αλλά θα 
υπάρχει και δεύτερη έκδοση του που θα μπορεί να παίζει από Οθόνη TV υψηλής ανάλυσης. 

 

ΑΠΕ-010 Ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου 
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Θα αναπτυχθεί ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου: Θα δίνεται η δυνατότητα στον 
επισκέπτη να εξερευνήσει  τον ιστορικό κήπο του Μουσείου Καποδίστρια σε διάφορες χρονικές στιγμές 
της ιστορίας του, να γνωρίσει το πλήθος, την ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών 
που τον συνθέτουν καθώς και τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από την αρχιτεκτονική του διαμόρφωση.  Ο 
κήπος και ο λόφος της Κουκουρίτσας θα αποτυπωθούν γραφιστικά με τη μορφή σκίτσων που θα 
σχεδιαστούν με το χέρι. Κάθε λεπτομέρεια του κήπου, Δέντρα, φυτά, κτίρια, μονοπάτια, κατασκευές θα 
καταγραφεί και θα αποτυπωθεί γραφιστικά. Ο πρότυπος αυτός χάρτης θα αποτελέσει το διαδραστικό 
υπόβαθρο / κάναβο με τον οποίο θα μπορεί ο επισκέπτης να εξερευνήσει και να αντλήσει εκλαϊκευμένα 
τεκμηριωμένες πληροφορίες για οποιαδήποτε οντότητα προβάλλεται όπως για φυτά, δέντρα, αντικείμενα, 
πορεία των υδάτων, αναχώματα, αποστραγγιστικά έργα, κτίρια κ.α. Η εφαρμογή θα διαθέτει Βάση 
Δεδομένων η οποία θα έχει καταχωρημένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες με εκλαϊκευμένο τρόπο 
πληροφορίες με τη μορφή καρτέλας για κάθε καταγεγραμμένο στοιχείο. Κάθε καρτέλα θα έχει 
φωτογραφίες, Λεζάντα, κείμενο τεκμηρίωσης, κ.α. 

Η εφαρμογή θα είναι διαδικτυακή και θα αποτελεί ένα microsite του κυρίου κόμβου  

 

ΑΠΕ-011 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για "Σταθμούς Πληροφόρησης" 

Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση 5 Η/Υ & Οθονών Αφής υψηλής ανάλυσης (οι οθόνες θα 
είναι διαφορετικών διαστάσεων), στους οποίους θα παρουσιάζεται το Ψηφιακό Έργο. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης: Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  2.2.6 της παρούσας 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης:  Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  6.2 της παρούσας 

Υπεργολαβία:  Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  4.4 της παρούσας 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών:  Δεν προσδιορίζεται   

 Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  6.3 της 
παρούσας   

Εκπαίδευση προσωπικού: Αναφέρεται κατά περίπτωση στους πίνακες συμμόρφωσης   

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη:    

Προαιρέσεις:   Δεν προβλέπονται 

Παρατάσεις:  Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  6.2 της παρούσας και σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 218 του Ν. 4412/16 

Τροποποίηση Σύμβασης: Αναφέρονται σχετικά στο άρθρο  4.5 της παρούσας 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση:  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με  Κ.Ε. 2019ΕΠ02210020 (αριθ. ενάριθ. έργου 29291/12-03-2019 ΣΑΕΠ0221 Απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμό 214 -ΑΔΑ: Ω7ΣΚ465ΧΙ8-ΑΥ6).  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται ως υποέργο Νο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις για την 
ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή 
Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα 
Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», με την υπ' 
αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης που τροποποιήθηκε με την 2171/31-10-
2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3), και έχει λάβει κωδικό MIS 5030712.  Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο 
μέσω του ΠΔΕ. 
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   103.408,50 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις. Ο ΦΠΑ της σύμβασης ανάγεται σε 24.818,04 €, ενώ 
οι κρατήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα:  
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ: A) ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Β) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "O ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΑ 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821" 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ Α.Π.Ε ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 
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2.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

2.1.1 Υπηρεσία Ανάλυση και σχεδιασμός  της δομής του κόμβου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.1.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής 

σε δύο γλώσσες (interface) 
0,5 ΑΜ €3.850,00 

€1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.1.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων Front-End (χρήστης) 1 ΑΜ €3.850,00 €3.850,00 €924,00 €4.774,00   

2.1.4 Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων Back-End (διαχείρισης) 1 ΑΜ €3.850,00 €3.850,00 €924,00 €4.774,00   

2.1.5 Υπηρεσία Αρχική εισαγωγή στοιχείων περιεχομένου 0,5 ΑΜ €2.200,00 €1.100,00 €264,00 €1.364,00   

2.1.6 Υπηρεσία Hosting 2 έτος €550,00 €1.100,00 €264,00 €1.364,00   

2.1.7 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 12 ώρες €100,00 €1.200,00 €288,00 €1.488,00   

ΣΥΝΟΛΟ           13.795,00 €   3.310,80 €    17.105,80 €  13,34% 

2.2 ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

2.2.1 Υπηρεσία Σκηνοθεσία 3 τεμ. €500,00 €1.500,00 €360,00 €1.860,00   

2.2.2 Υπηρεσία Επεξεργασία ψηφιακού υλικού 30 τεμ. €40,00 €1.200,00 €288,00 €1.488,00   

2.2.3 Υπηρεσία Γραφιστική επιμέλεια 6 ώρα €260,00 €1.560,00 €374,40 €1.934,40   

2.2.4 Υπηρεσία Παραγωγή 2D 4 τεμ. €400,00 €1.600,00 €384,00 €1.984,00   

2.2.5 Υπηρεσία Speakage (δίγλωσσο) 0,4 ώρα €2.000,00 €800,00 €192,00 €992,00   

2.2.6 Υπηρεσία Post Production 5 ωρα €260,00 €1.300,00 €312,00 €1.612,00   

ΣΥΝΟΛΟ              7.960,00 €    1.910,40 €       9.870,40 €  7,70% 

2.3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  

2.3.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.3.2 Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής (interface) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.3.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,5 ΑΜ €3.850,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.3.4 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,5 ΑΜ €3.850,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.3.5 Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.3.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ €2.090,00 €418,00 €100,32 €518,32   
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2.3.7 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

ΣΥΝΟΛΟ             7.263,00 €    1.743,12 €      9.006,12 €  7,02% 

2.4. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ / E-BOOK 

2.4.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.4.2 Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής (interface) 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.4.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.4.4 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.4.5 Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.4.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ €2.090,00 €418,00 €100,32 €518,32   

2.4.7 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

ΣΥΝΟΛΟ              5.338,00 €    1.281,12 €       6.619,12 €  5,16% 

2.5. ΨΗΦΙΑΚΟ "ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ" 

2.5.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,1 ΑΜ €3.850,00 €385,00 €92,40 €477,40   

2.5.2 Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής (interface) 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.5.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.5.4 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.5.5 Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.5.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ €2.090,00 €418,00 €100,32 €518,32   

2.5.7 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

ΣΥΝΟΛΟ              4.953,00 €    1.188,72 €       6.141,72 €  4,79% 

2.6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΜΑ "E- POSTCARD" ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

2.6.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.6.2 Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής (interface) 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.6.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.6.4 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.6.5 Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.6.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ €2.090,00 €418,00 €100,32 €518,32   

2.6.7 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

ΣΥΝΟΛΟ              5.338,00 €    1.281,12 €       6.619,12 €  5,16% 

2.7. ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΜΑ "E- POSTCARD" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

2.7.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.7.2 Υπηρεσία Δημιουργία γραφικών 0,5 ΑΜ €1.925,00 €962,50 €231,00 €1.193,50   

2.7.3 Υπηρεσία Δημιουργία σκίτσων και ακουαρελών 10 τεμ. €72,00 €720,00 €172,80 €892,80   

2.7.4 Υπηρεσία Επεξεργασία περιεχομένου 0,2 ΑΜ €3.850,00 €770,00 €184,80 €954,80   

2.7.5 Υπηρεσία Συγγραφή κειμένων 9 σελ. €114,00 €1.026,00 €246,24 €1.272,24   

2.7.6 Υπηρεσία Animation 2D 1 ΑΜ €2.000,00 €2.000,00 €480,00 €2.480,00   
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2.7.7 Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων παρουσίασης (front-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.7.8 Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ €3.850,00 €1.155,00 €277,20 €1.432,20   

2.7.9 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ώρες €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

ΣΥΝΟΛΟ              8.858,50 €    2.126,04 €     10.984,54 €  8,57% 

2.8. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ -WEB APP 

2.8.1 Υπηρεσία Επιμέλεια σεναρίου 2 σελ. €130,00 €260,00 €62,40 €322,40   

  Υπηρεσία Βιντεοσκόπηση 1 ώρα €500,00 €500,00 €120,00 €620,00   

  Υπηρεσία Ηχογραφήσεις κειμενων 2 ώρα €1.800,00 €3.600,00 €864,00 €4.464,00   

  Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ώρα €100,00 €300,00 €72,00 €372,00   

  
Εξοπλισμός Λογισμικό ανάπτυξης προγράμματος ξενάγησης - web 

app 
1 τεμ. €3.000,00 €3.000,00 €720,00 €3.720,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ              7.660,00 €    1.838,40 €       9.498,40 €  7,41% 

2.9. BINTEO "H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ" 

2.9.1 Υπηρεσία Συγγραφή σεναρίου βιντεο 4 σελ. €130,00 €520,00 €124,80 €644,80   

2.9.2 Υπηρεσία Σκηνοθεσία 1 τεμ. €500,00 €500,00 €120,00 €620,00   

2.9.3 Υπηρεσία Ψηφιοποίηση 10 τεμ. €40,00 €400,00 €96,00 €496,00   

2.9.4 Υπηρεσία Γραφιστική επιμέλεια 4 ώρα €260,00 €1.040,00 €249,60 €1.289,60   

2.9.5 Υπηρεσία Παραγωγή 2D 2 τεμ. €400,00 €800,00 €192,00 €992,00   

2.9.6 Υπηρεσία Speakage (δίγλωσσο) 0,4 ώρα €2.000,00 €800,00 €192,00 €992,00   

2.9.7 Υπηρεσία Post Production 5 ωρα €260,00 €1.300,00 €312,00 €1.612,00   

ΣΥΝΟΛΟ             5.360,00 €    1.286,40 €        6.646,40 €  5,18% 

2.10. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΗΠΟΥ 

2.10.1 Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της εφαρμογής 0,4 ΑΜ €3.850,00 €1.540,00 €369,60 €1.909,60   

2.10.2 Υπηρεσία Βιντεοσκόπηση 1,5 ώρα €500,00 €750,00 €180,00 €930,00   

2.10.3 Υπηρεσία Ηχογραφήσεις κειμενων 2,5 ώρα €1.800,00 €4.500,00 €1.080,00 €5.580,00   

2.10.4 Υπηρεσία Δημιουργία γραφικών 1 ΑΜ €1.925,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.10.5 Υπηρεσία Δημιουργία σκίτσων και ακουαρελών 25 τεμ. €72,00 €1.800,00 €432,00 €2.232,00   

2.10.6 
Υπηρεσία Σχεδιασμός Βασης Δεδομένων και επεξεργασία / 

παραμετροποίηση περιεχομένου 
0,75 ΑΜ €3.850,00 €2.887,50 €693,00 €3.580,50 

  

2.10.7 Υπηρεσία Συγγραφή κειμένων 13 σελ. €114,00 €1.482,00 €355,68 €1.837,68   

2.10.8 Υπηρεσία Animation 2D 1 ΑΜ €2.000,00 €2.000,00 €480,00 €2.480,00   

2.10.9 Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής (interface) 0,5 ΑΜ €3.850,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.10.10 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,5 ΑΜ €3.850,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.10.11 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,5 ΑΜ €3.850,00 €1.925,00 €462,00 €2.387,00   

2.10.12 Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 0,75 ΑΜ €3.850,00 €2.887,50 €693,00 €3.580,50   

2.10.13 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,4 ΑΜ €2.090,00 €836,00 €200,64 €1.036,64   
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2.10.14 Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 5 ωρες €100,00 €500,00 €120,00 €620,00   

ΣΥΝΟΛΟ            26.883,00 €    6.451,92 €     33.334,92 €  26,00% 

2.11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" 

2.11.1 
Υπηρεσία Δημιουργία σταθμού πληροφορηση για περιοδικές 

εκθέσεις (Η/Υ & Οθόνη Αφής & κατασκευή) 
5 τεμ. €2.000,00 €10.000,00 €2.400,00 €12.400,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ     
 

     10.000,00 €    2.400,00 €     12.400,00 €  9,67% 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2  103.408,50 €  24.818,04€   128.226,54 €  100,00% 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι είκοσι  Πίνακες Τεχνικής Συμμόρφωσης (ΠΤΣ) που ακολουθούν ομαδοποιούνται σε 2 ευρείες ενότητες. 
Η πρώτη ευρεία ενότητα (ΠΤΣ-001 έως ΠΤΣ-011) ακολουθεί την αρίθμηση και τον τίτλο των αντίστοιχων 
ΑΠΕ  (Απτά Παραδοτέα Έργου). Οι πίνακες της  δεύτερης ευρείας ενότητας (ΠΤΣ-012 έως ΠΤΣ-020) 
περιλαμβάνουν οριζόντια τμήματα ΑΠΕ, τα οποία μάλιστα αναφέρονται στην πρώτη γραμμή του κάθε 
πίνακα. Για διευκόλυνση των υποψηφίων στη συνέχεια παρατίθεται αφενός  Πίνακας Π.Τ.Σ., αφετέρου 
Πίνακας συσχέτισης ΑΠΕ με ΠΤΣ.    

Σημειώνεται τέλος ότι η ανάγκη εκπαίδευσης, αναφέρεται ως ειδική υποχρέωση σε κάθε ΠΤΣ ξεχωριστά 
και όπου απαιτείται (π.χ. στον ΠΤΣ-001 στη γραμμή με ΑΑ 20, . 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Τ.Σ 

ΠΤΣ-001: Δημιουργία ψηφιακού κόμβου 

ΠΤΣ-002: Τρία θεματικά βίντεο για την ελληνική επανάσταση 

ΠΤΣ-003: Διαδραστικός χάρτης και χρονολόγιο 

ΠΤΣ-004: Διαδραστικό λεύκωμα (e-book) 

ΠΤΣ-005: Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών 

ΠΤΣ-006: Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για ενήλικες 

ΠΤΣ-007:  Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για παιδιά 

ΠΤΣ-008: Εικονική περιήγηση ιστορικού κήπου Καποδίστρια 

ΠΤΣ-009: Βίντεο "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις" 

ΠΤΣ-010: Ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου 

ΠΤΣ-011: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για "Σταθμούς Πληροφόρησης" 

ΠΤΣ-012 Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων 

ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις κειμένων 

ΠΤΣ-014 Σκηνοθεσία και σενάρια 

ΠΤΣ-015 Ηχογραφήσεις και audio post-production 

ΠΤΣ-016 Βιντεοληψίες 

ΠΤΣ-017 Εκφωνήσεις κειμένων 

ΠΤΣ-018 Video post-production 

ΠΤΣ-019 Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου 

ΠΤΣ-020 Διαδραστική εφαρμογή σταθμών πληροφόρησης 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Α.Π.Ε.  ΜΕ Π.Τ.Σ. 

Α/Α Τίτλος/περιεχόμενο Α.Π.Ε. Τίτλος  Π.Τ.Σ. 
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2.1.1 

Δημιουργία 
ψηφιακού 
κόμβου και 
ψηφιακών 
εφαρμογών με 
θέμα τον 
Ιωάννη 
Καποδίστρια 

Ανάλυση και σχεδιασμός της 
δομής του κόμβου 

ΠΤΣ-001: Δημιουργία ψηφιακού 
κόμβου - ΠΤΣ-012 Συγγραφή και 
επιμέλεια κειμένων - ΠΤΣ-013 
Μεταφράσεις κειμένων 

2.1.2 Σχεδιασμός UI σε 2 γλώσσες 

2.1.3 
Ανάπτυξη ιστοσελίδων Front-
End 

2.1.4 
Ανάπτυξη ιστοσελίδων Back-
End (διαχείριση) 

2.1.5 
Αρχική εισαγωγή στοιχείων 
περιεχομένου 

2.1.6 Hosting 

2.1.7 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.2.1 

Τρία θεματικά 
βίντεο για την 
ελληνική 
επανάσταση 

Σκηνοθεσία ΠΤΣ-002: Τρία θεματικά βίντεο για την 
ελληνική επανάσταση - ΠΤΣ-012 
Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων - 
ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις κειμένων - ΠΤΣ-
014 Σκηνοθεσία και σενάρια - ΠΤΣ-015 
Ηχογραφήσεις και audio post-
production - ΠΤΣ-017 Εκφωνήσεις 
κειμένων - ΠΤΣ-018 Video post-
production - ΠΤΣ-019 Ψηφιακή 
επεξεργασία περιεχομένου 

2.2.2 Επεξεργασία ψηφιακού υλικού 

2.2.3 Γραφιστική επιμέλεια 

2.2.4 Παραγωγή 2D 

2.2.5 Speakage (δίγλωσσο) 

2.2.6 Post Production 

2.3.1 

Διαδραστικός 
χάρτης και 
χρονολόγιο 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

ΠΤΣ-003 Διαδραστικός χάρτης και 
χρονολόγιο - ΠΤΣ-012 Συγγραφή και 
επιμέλεια κειμένων - ΠΤΣ-013 
Μεταφράσεις κειμένων 

2.3.2 
Σχεδιασμός των γραφιστικών 
διεπαφής 

2.3.3 Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη 

2.3.4 
Ανάπτυξη λογισμικού 
διαχείρισης 

2.3.5 
Κωδικοποίηση και 
ενσωμάτωση περιεχομένου 

2.3.6 Πολυγλωσσική επεξεργασία 

2.3.7 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.4.1 

Διαδραστικό 
λεύκωμα (e-
book) 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

ΠΤΣ-004 Διαδραστικό λεύκωμα (e-
book) -  ΠΤΣ-012 Συγγραφή και 
επιμέλεια κειμένων - ΠΤΣ-013 
Μεταφράσεις κειμένων 

2.4.2 
Σχεδιασμός των γραφιστικών 
διεπαφής 

2.4.3 Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη 

2.4.4 
Ανάπτυξη λογισμικού 
διαχείρισης 

2.4.5 
Κωδικοποίηση και 
ενσωμάτωση περιεχομένου 

2.4.6 Πολυγλωσσική επεξεργασία 

2.4.7 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.5.1 
Ψηφιακό βιβλίο 
επισκεπτών 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

 ΠΤΣ-005 Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών -
ΠΤΣ-013 Συγγραφή και επιμέλεια 
κειμένων - ΠΤΣ-014 Μεταφράσεις 
κειμένων 2.5.2 

Σχεδιασμός των γραφιστικών 
διεπαφής 
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2.5.3 Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη 

2.5.4 
Ανάπτυξη λογισμικού 
διαχείρισης 

2.5.5 
Κωδικοποίηση και 
ενσωμάτωση περιεχομένου 

2.5.6 Πολυγλωσσική επεξεργασία 

2.5.7 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.6.1 

Ψηφιακό 
έκθεμα e-
postcard για 
ενήλικες 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

 ΠΤΣ-006 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard 
για ενήλικες - ΠΤΣ-012 Συγγραφή και 
επιμέλεια κειμένων - ΠΤΣ-013 
Μεταφράσεις κειμένων - ΠΤΣ-020 
Διαδραστική εφαρμογή σταθμών 
πληροφόρησης 

2.6.2 
Σχεδιασμός των γραφιστικών 
διεπαφής 

2.6.3 Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη 

2.6.4 
Ανάπτυξη λογισμικού 
διαχείρισης 

2.6.5 
Κωδικοποίηση και 
ενσωμάτωση περιεχομένου 

2.6.6 Πολυγλωσσική επεξεργασία 

2.6.7 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.7.1 

Ψηφιακό 
έκθεμα e-
postcard για 
παιδιά 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

ΠΤΣ-007 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard 
για παιδιά - ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις 
κειμένων -  ΠΤΣ-019 Ψηφιακή 
επεξεργασία περιεχομένου - ΠΤΣ-
020Διαδραστική εφαρμογή σταθμών 
πληροφόρησης 

2.7.2 Δημιουργία γραφικών 

2.7.3 
Δημιουργία σκίτσων και 
ακουαρέλων 

2.7.4 Επεξεργασία περιεχομένου 

2.7.5 Συγγραφή κειμένων 

2.7.6 Animation 2D 

2.7.7 
Ανάπτυξη ιστοσελίδων 
παρουσίασης 

2.7.8 
Ανάπτυξη ιστοσελίδων 
διαχείρισης 

2.7.9 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.8.1 

Εικονική 
περιήγηση 
ιστορικού 
κήπου 
Καποδίστρια 

Επιμέλεια σεναρίου ΠΤΣ-008 Εικονική περιήγηση ιστορικού 
κήπου Καποδίστρια - ΠΤΣ-012 
Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων - 
ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις κειμένων - ΠΤΣ-
015 Ηχογραφήσεις και audio post-
production - ΠΤΣ-016 Βιντεοληψίες - 
ΠΤΣ-017 Εκφωνήσεις κειμένων - ΠΤΣ-
018 Video post-production 

2.8.2 Βιντεοσκόπηση 

2.8.3 Ηχογραφήσεις κειμένων 

2.8.4 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.8.5 
Λογισμικό ανάπτυξης 
προγράμματος ξενάγησης 
(web app) 

2.9.1 

Βίντεο "Η 
ιστορία του 
κήπου μέσα 
από αφηγήσεις" 

Συγγραφή σεναρίου βίντεο ΠΤΣ-009 Βίντεο "Η ιστορία του κήπου 
μέσα από αφηγήσεις" - ΠΤΣ-
012Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων - 
ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις κειμένων - ΠΤΣ-
014 Σκηνοθεσία και σενάρια - ΠΤΣ-015 
Ηχογραφήσεις και audio post-
production -  ΠΤΣ-016 Βιντεοληψίες - 
ΠΤΣ-017 Εκφωνήσεις κειμένων - ΠΤΣ-

2.9.2 Σκηνοθεσία 

2.9.3 Ψηφιοποίηση 

2.9.4 Γραφιστική επιμέλεια 

2.9.5 Παραγωγή 2D 

2.9.6 Speakage (δίγλωσσο) 

2.9.7 Post Production 
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018 Video post-production -  ΠΤΣ-019 
Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου 

2.10.1 

Ειδική 
διαδραστική 
πολυμεσική 
εφαρμογή 
κήπου 

Ανάλυση και διαδραστικό 
σενάριο της εφαρμογής 

ΠΤΣ-010 Ειδική διαδραστική 
πολυμεσική εφαρμογή κήπου  

2.10.2 Βιντεοσκόπηση 

2.10.3 Ηχογραφήσεις κειμένων 

2.10.4 Δημιουργία γραφικών 

2.10.5 
Δημιουργία σκίτσων και 
ακουαρέλων 

2.10.6 

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων 
και επεξεργασία - 
παραμετροποίηση 
περιεχομένου 

2.10.7 Συγγραφή κειμένων 

2.10.8 Animation 2D 

2.10.9 
Σχεδιασμός γραφιστικών 
διεπαφής 

2.10.10 Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη 

2.10.11 
Ανάπτυξη λογισμικού 
διαχείρισης 

2.10.12 
Κωδικοποίηση και 
ενσωμάτωση περιεχομένου 

2.10.13 Πολυγλωσσική επεξεργασία 

2.10.14 
Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

2.11.1 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
εξοπλισμού για 
"Σταθμούς 
Πληροφόρησης" 

Δημιουργία σταθμού 
πληροφόρησης για περιοδικές 
εκθέσεις (Η/Υ, Οθόνη αφής, 
και κατασκευή) 

ΠΤΣ-011 Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για "Σταθμούς 
Πληροφόρησης" 

 

 

ΠΤΣ-001: Δημιουργία ψηφιακού κόμβου 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Η συγγραφή και επικαιροποίηση 
των κειμένων του κόμβου θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ΠΤΣ-013. 

ΝΑΙ   

2 Η μετάφραση των κειμένων του 
κόμβου στα αγγλικά θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΠΤΣ-014. 

NAI   

3 Θα αναπτυχθεί κόμβος για το 
Μουσείο που θα υποστηρίζεται από 
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 

ΝΑΙ   

4 Δυναμικό περιβάλλον παρουσίασης ΝΑΙ   
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σε 2 γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, 
με δυνατότητα εύκολης μελλοντικής 
επέκτασης, δια μέσου των ιδίων 
προτύπων σελίδων διαχείρισης και 
όχι με δημιουργία νέων. 

5 Ο προτεινόμενος διαδικτυακός 
κόμβος θα πρέπει να αναπτυχθεί 
μέσα από ένα περιβάλλον μοντέρνο, 
απλό, φιλικό και εύχρηστο 

ΝΑΙ   

6 Ομοιογενής παρουσίαση υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής 
βασισμένη σε συγκεκριμένο, 
εγκεκριμένο από το Μουσείο 
Καποδίστρια σχεδιαστικό πρότυπο 
Διαδικτυακού Τόπου. 

ΝΑΙ   

7 Το user interface θα πρέπει να 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές 
του responsive design. 

ΝΑΙ   

8 Ξεκάθαρη δομή πληροφορίας και 
υιοθέτηση της αρχής δύο clicks 
away από την πληροφορία. 

ΝΑΙ   

9 Ο χρήστης πρέπει να καταλαβαίνει 
ανά πάσα στιγμή το σημείο στο 
οποίο βρίσκεται στον Ιστοχώρο, να 
μπορεί εύκολα να μεταβεί στην 
αρχική, την προηγούμενη ή την 
επόμενη ενότητα ή σε κάποια άλλη 
συναφή ενότητα. 

ΝΑΙ   

10 Θα υποστηρίζει όλα τα είδη 
περιεχομένου που επιθυμεί να 
προβάλει το Μουσείο στο ευρύ 
κοινό, αρχεία κειμένων, βίντεο, 
ήχου και εικόνας. 

ΝΑΙ   

11 Μορφοποίηση περιεχομένου μέσα 
από ενσωματωμένο editor 
(WYSIWYG – What You See Is What 
You Get), με διευρυμένες 
λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, 
πινάκων, στοιχείων φορμών, κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

12 Υποστήριξη απλής αναζήτησης 
περιεχομένου με βάση λέξεις ή 
φράσεις. 

ΝΑΙ   

13 Τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
θα περιλαμβάνουν το περιεχόμενο 
του Διαδικτυακού Τόπου. 

ΝΑΙ   

14 Είσοδος χρηστών με τη χρήση 
ονόματος και κωδικού πρόσβασης 
στο περιβάλλον διαχείρισης (για 
τους διαχειριστές της διαδικτυακής 

ΝΑΙ   
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πύλης). 

15 Ψηφιακό έκθεμα που επιτρέπει τη 
συμμετοχή των επισκεπτών σε 
δραστηριότητες όπως η δημιουργία 
μιας προσωπικής συλλογής από 
έργα του ιστότοπου 

ΝΑΙ   

16 Η ανάπτυξη των στατικών 
ιστοσελίδων του κόμβου θα γίνεται 
σε αρχεία HTML, τα οποία θα 
συνοδεύονται από αρχεία CSS και 
αρχεία εικόνων. 

NAI   

17 Η ανάπτυξη του κόμβου θα πρέπει 
να γίνει με την εφαρμογή των 
βασικών αρχών του SEO (Search 
Engine Optimization). 

ΝΑΙ   

18 Για την εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων επισκεψιμότητας του 
ιστοτόπου θα χρειαστεί η 
ενσωμάτωση του Google Analytics.   

ΝΑΙ   

19 Να υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής 
στο newsletter από τους επισκέπτες 
χωρίς να είναι απαραίτητη η 
εγγραφή τους ως μέλη του 
διαδικτυακού τόπου, καθώς και της 
κατάργησης της λήψης 
ανακοινώσεων / newsletter από τον 
ίδιο το χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή 
το επιθυμήσει. 

ΝΑΙ   

20 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
στους χρήστες του συστήματος ανά 
ειδικότητα εκπαίδευσης 
(διαχειριστές και απλοί χρήστες) 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 12 
ώρες 

  

21 Ο κόμβος θα αναρτηθεί σε πάροχο ο 
οποίος θα υποστηρίζει όλα τα 
πρωτόκολλα του περιεχομένου του, 
τις εφαρμογές και το CMS (cloud 
hosting). 

ΝΑΙ   

22 Ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
δεδομένων (καθημερινό backup) 
όσο και για την ταχύτητα και 
αξιοπιστία του data center. 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΤΣ-002: Τρία θεματικά βίντεο για την ελληνική επανάσταση 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη τριών (3) θεματικών βίντεο 
για την Ελληνική επανάσταση. 

ΝΑΙ   

2 Ποσότητα: 3 βίντεο διάρκειας 3 
λεπτών το καθένα 

ΝΑΙ   

3 Το σενάριο θα αναπτυχθεί βάσει 
κειμένου και οδηγιών 
εικονογράφησης που θα παραδώσει 
η αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

4 Το σενάριο θα αναπτυχθεί με τις 
οδηγίες του ΠΤΣ-022 

ΝΑΙ   

5 Τα βίντεο θα παραδοθούν σε 
ευκρίνεια HD (1920x1080) και 
framerate 25fps. 

ΝΑΙ   

6 Τα βίντεο θα παραδοθούν σε 
συμπίεση H264 (mpeg 4), με 
στερεοφωνικό ήχο και bit rate 8-10 
Kbps 

ΝΑΙ   

7 Τα βίντεο θα παραχθούν σε δύο 
εκδόσεις: Ελληνικός ήχος και 
αγγλικός υποτιτλισμός και αγγλικός 
ήχος και ελληνικός υποτιτλισμός 

ΝΑΙ   

8 Τα βίντεο θα παραδοθούν και σε 
ευκρίνεια 720p για διαδικτυακή 
ανάρτηση 

ΝΑΙ   

9 Οι μεταφράσεις θα υλοποιηθούν με 
τις οδηγίες του ΠΤΣ-014 

ΝΑΙ   

10 Οι εκφωνήσεις θα υλοποιηθούν με 
τις οδηγίες του ΠΤΣ-018 

ΝΑΙ   

11 Οι ηχογραφήσεις και η ψηφιακή τους 
επεξεργασία θα υλοποιηθούν με τις 
προδιαγραφές του ΠΤΣ-016 

ΝΑΙ   

12 Η ψηφιακή επεξεργασία του 
εικαστικού υλικού θα υλοποιηθεί με 
τις προδιαγραφές και οδηγίες του 
ΠΤΣ-020 

ΝΑΙ   

13 Η τελική σύνθεση των βίντεο θα 
υλοποιηθεί με τις προδιαγραφές του 
ΠΤΣ-019 

ΝΑΙ   

14 Τα βίντεο θα παραδοθούν σε 
μαγνητικό μέσο και στην ασυμπίεστη 
μορφή τους, πριν από την τελική 
συμπίεση (π.χ. σε μορφή ProRES) για 
μελλοντική επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

15 Τα βίντεο θα έχουν τίτλους τέλους με 
αναφορά στους συντελεστές και την 

ΝΑΙ   
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πηγή χρηματοδότησης του έργου 
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ΠΤΣ-003 Διαδραστικός χάρτης και χρονολόγιο  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη Ψηφιακής εφαρμογής: 
Διαδραστικός χάρτης και χρονολόγιο 

ΝΑΙ   

2 Η συγγραφή των κειμένων θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-013 

ΝΑΙ   

3 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
αγγλικά θα υλοποιηθούν με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-014 

ΝΑΙ   

4 Η εφαρμογή θα είναι επιλέξιμη και θα 
λειτουργεί στους διαδραστικούς 
σταθμούς πληροφόρησης που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011. 

ΝΑΙ   

5 Θα υλοποιηθεί εφαρμογή με 
διαδραστικό χάρτη που θα 
παρουσιάζει πλούσιο τεκμηριωτικό 
υλικό για τη συμμετοχή των 
Επτανησίων στην Ελληνική 
Επανάσταση. 

ΝΑΙ   

6 Θα υλοποιηθεί χρονολόγιο που θα 
παρουσιάζει σημαντικά γεγονότα της 
Ελληνικής Επανάστασης, βιογραφίες 
σημαντικών Επτανήσιων, διαδρομές 
προσωπικοτήτων στο χρόνο και 
προσωπικές ιστορίες σε συνδυασμό με 
κομβικά γεγονότα.  

ΝΑΙ   

7 Η εφαρμογή θα βρίσκεται στον 
ιστότοπο αλλά θα σχεδιαστεί να 
λειτουργεί και αυτόνομα (χωρίς 
σύνδεση στο Internet) εγκατεστημένη 
σε Η/Υ με οθόνη αφής. 

ΝΑΙ   

8 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

9 Τήρηση των δεδομένων της εφαρμογής 
σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

10 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 3 
ώρες 
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ΠΤΣ-004 Διαδραστικό λεύκωμα (e-book) 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη Ψηφιακής εφαρμογής: 
Διαδραστικό λεύκωμα. 

ΝΑΙ   

2 Η συγγραφή των κειμένων θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-013 

ΝΑΙ   

3 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
αγγλικά θα υλοποιηθούν με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του ΠΤΣ-
014 

ΝΑΙ   

4 Η εφαρμογή θα είναι επιλέξιμη και 
θα λειτουργεί στους διαδραστικούς 
σταθμούς πληροφόρησης που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011. 

ΝΑΙ   

5 Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους 
επισκέπτες τη δημιουργία μιας 
προσωπικής συλλογής από έργα του 
ιστοτόπου.   

ΝΑΙ   

6 Ο επισκέπτης θα μπορεί να εγγραφεί 
με τα προσωπικά του στοιχεία και να 
κάνει login για να έχει πρόσβαση 
στην προσωπική συλλογή του.  

ΝΑΙ   

7 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

8 Τήρηση των δεδομένων της 
εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

9 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

NAI 

Διάρκεια 3 
ώρες 

  

 

ΠΤΣ-005 Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη Ψηφιακής εφαρμογής: 
Ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών 

ΝΑΙ   

2 Η συγγραφή των κειμένων θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-013 

ΝΑΙ   

3 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα ΝΑΙ   
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αγγλικά θα υλοποιηθεί με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του ΠΤΣ-
014 

4 Η εφαρμογή θα είναι επιλέξιμη και 
θα λειτουργεί στους διαδραστικούς 
σταθμούς πληροφόρησης που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011. 

ΝΑΙ   

5 Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα 
στους επισκέπτες να καταγράφουν 
τις εντυπώσεις τους από το Μουσείο 
και τον ιστότοπο. 

ΝΑΙ   

6 Τα σχόλια των επισκεπτών θα 
ελέγχονται από τον διαχειριστή του 
Μουσείου πριν τη δημοσίευσή τους.  

ΝΑΙ   

7 Η εφαρμογή θα βρίσκεται στον 
ιστότοπο αλλά θα λειτουργεί και 
αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο) εγκατεστημένη σε Η/Υ με 
οθόνη αφής. 

ΝΑΙ   

8 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

9 Τήρηση των δεδομένων της 
εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

10 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 3 ώρες 

  

 

 

ΠΤΣ-006 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για ενήλικες  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη Ψηφιακής εφαρμογής: e-
postcards για ενήλικες 

ΝΑΙ   

2 Η συγγραφή των κειμένων θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-013 

ΝΑΙ   

3 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
αγγλικά θα υλοποιηθεί με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του ΠΤΣ-
014 

ΝΑΙ   

4 Η εφαρμογή θα είναι επιλέξιμη και 
θα λειτουργεί στους διαδραστικούς 

ΝΑΙ   
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σταθμούς πληροφόρησης που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011. 

5 Η εφαρμογή θα βρίσκεται στον 
ιστότοπο αλλά θα λειτουργεί και 
αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο) εγκατεστημένη σε Η/Υ με 
οθόνη αφής. 

ΝΑΙ   

6 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

7 Τήρηση των δεδομένων της 
εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

8 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 3 
ώρες 

  

 

ΠΤΣ-007 Ψηφιακό έκθεμα e-postcard για παιδιά 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ανάπτυξη Ψηφιακής εφαρμογής: e-
postcards για παιδιά 

ΝΑΙ   

2 Η συγγραφή των κειμένων θα 
υλοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
και προδιαγραφές του ΠΤΣ-013 

ΝΑΙ   

3 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
αγγλικά θα υλοποιηθεί με τις 
οδηγίες και προδιαγραφές του ΠΤΣ-
014 

ΝΑΙ   

4 Η εφαρμογή θα είναι επιλέξιμη και 
θα λειτουργεί στους διαδραστικούς 
σταθμούς πληροφόρησης που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011. 

ΝΑΙ   

5 Η εφαρμογή θα βρίσκεται στον 
ιστότοπο αλλά θα λειτουργεί και 
αυτόνομα (χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο) εγκατεστημένη σε Η/Υ με 
οθόνη αφής. 

ΝΑΙ 

 

  

6 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

7 Τήρηση των δεδομένων της ΝΑΙ   
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εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

8 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 3 
ώρες 

  

 

ΠΤΣ-008 Εικονική περιήγηση ιστορικού κήπου Καποδίστρια  

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Εικονική περιήγηση ιστορικού κήπου 
Καποδίστρια 

ΝΑΙ   

2 20 σημεία ενδιαφέροντος στον κήπο 
του Μουσείου Καποδίστρια 

ΝΑΙ   

3 Το σενάριο της εφαρμογής θα 
αναπτυχθεί βάσει κειμένων εργασίας 
και οδηγιών εικονογράφησης που θα 
παραδώσει η αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

4 Η παραγωγή περιλαμβάνει 
βιντεοσκοπήσεις στους χώρους του 
κήπου συνολικής διάρκειας 5 λεπτών, 
φωτογραφικό υλικό και θα βασιστεί 
σε υπόβαθρο ιστορικού χάρτη που θα 
δοθεί στον ανάδοχο από το φορέα. 

ΝΑΙ 

 

  

5 Οι βιντεοσκοπήσεις θα γίνουν με τις 
προδιαγραφές του ΠΤΣ-017 

   

6 Τα βίντεο θα παραδοθούν σε 
ευκρίνεια HD (1920x1080) και frame 
rate 25fps 

ΝΑΙ   

7 Τα βίντεο θα παραδοθούν σε 
συμπίεση H264 (mpeg 4), με 
στερεοφωνικό ήχο και bit rate 8-10 
Kbps 

ΝΑΙ   

8 Τα βίντεο θα παραδοθούν και σε 
ευκρίνεια 720p για διαδικτυακή 
ανάρτηση 

ΝΑΙ   

9 Οι μεταφράσεις των κειμένων στα 
αγγλικά θα υλοποιηθούν με τις 
οδηγίες του ΠΤΣ-014 

ΝΑΙ   

10 Οι εκφωνήσεις θα υλοποιηθούν με 
τις οδηγίες του ΠΤΣ-018 

ΝΑΙ   

11 Οι ηχογραφήσεις και η ψηφιακή τους 
επεξεργασία θα υλοποιηθούν με τις 
προδιαγραφές του ΠΤΣ-016 

ΝΑΙ   

12 Η ψηφιακή επεξεργασία του 
εικαστικού υλικού θα υλοποιηθεί με 
τις προδιαγραφές και οδηγίες του 

ΝΑΙ   
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ΠΤΣ-020 

13 Η επεξεργασία των βίντεο θα 
υλοποιηθεί με τις προδιαγραφές του 
ΠΤΣ-019 

ΝΑΙ   

14 Τα βίντεο θα παραδοθούν και στην 
ασυμπίεστη μορφή, πριν από την 
τελική συμπίεση (π.χ. σε μορφή 
ProRES) για μελλοντική επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

15 Θα υλοποιηθεί web app και 
ακουστική ξενάγηση για την εικονική 
περιήγηση του ιστορικού κήπου. 

ΝΑΙ   

16 Το web app θα σχεδιαστεί με βάση το 
responsive web design έτσι ώστε να 
έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε όλες 
τις αναλύσεις και συσκευές. Το 
website θα πρέπει να αναπτυχθεί με 
τις πλέον μοντέρνες τεχνολογίες για 
το web όπως: HTML5 / CSS3 / JS και 
είναι επιθυμητή η χρήση μοντέρνων 
frameworks για την ταχύτερη και 
ομαλότερη μετάβαση από ενότητα σε 
ενότητα (Angular, Aurelia, React κλπ). 

ΝΑΙ   

17 Η εικονική περιήγηση  θα 
περιλαμβάνει 20 σημεία 
ενδιαφέροντος για φυτά/σημεία 
ενδιαφέροντος εντός του κήπου με 
πληροφορία μέσα από αριθμητικές 
σημάνσεις και QR codes.  

ΝΑΙ   

18 Διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

19 Τήρηση των δεδομένων της 
εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

20 Η εφαρμογή θα μπορεί να 
ενσωματώσει 20 πρωτογενή σκίτσα 
που θα παραχθούν  από σκιτσογράφο 
που θα διαθέσει ο ανάδοχος και θα 
αφορούν: φυτά, δένδρα ή σημεία του 
κήπου. 

ΝΑΙ   

21 Εγκατάσταση και εκπαίδευση 
προσωπικού 

ΝΑΙ 

Διάρκεια 3 ώρες 

  

 

ΠΤΣ-009 Βίντεο "Η ιστορία του κήπου μέσα από αφηγήσεις" 
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A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 
Διάρκεια βίντεο: ΝΑΙ 

8 λεπτά  

  

2 

Το σενάριο θα αναπτυχθεί βάσει 
κειμένου και οδηγιών 
εικονογράφησης που θα παραδώσει 
η αναθέτουσα αρχή και σε 
μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις 
προσώπων 

ΝΑΙ   

3 Το σενάριο θα αναπτυχθεί με τις 
οδηγίες του ΠΤΣ-022 

ΝΑΙ   

4 Το βίντεο θα παραδοθεί σε 
ευκρίνεια HD (1920x1080) σε frame 
rate 25 fps 

ΝΑΙ   

5 Το βίντεο θα παραδοθεί σε 
συμπίεση H264 (mpeg 4), με 
στερεοφωνικό ήχο και bit rate 8-10 
Kbps 

ΝΑΙ   

6 Το βίντεο θα παραδοθεί με ελληνικό 
ήχο και αγγλικό υποτιτλισμό  

ΝΑΙ   

7 Το βίντεο θα παραδοθεί και σε 
ευκρίνεια 720p για διαδικτυακή 
ανάρτηση 

ΝΑΙ   

8 Οι μεταφράσεις θα υλοποιηθούν με 
τις οδηγίες του ΠΤΣ-014 

ΝΑΙ   

9 Οι εκφωνήσεις συμπληρωματικών 
σχολίων θα υλοποιηθούν με τις 
οδηγίες του ΠΤΣ-018 

ΝΑΙ   

10 Οι ηχογραφήσεις και η ψηφιακή 
τους επεξεργασία θα υλοποιηθούν 
με τις προδιαγραφές του ΠΤΣ-016 

ΝΑΙ   

11 Η ψηφιακή επεξεργασία του 
εικαστικού υλικού θα υλοποιηθεί με 
τις προδιαγραφές και οδηγίες του 
ΠΤΣ-020 

ΝΑΙ   

12 Η τελική σύνθεση του βίντεο θα 
υλοποιηθεί με τις προδιαγραφές 
του ΠΤΣ-019 

ΝΑΙ   

13 Το βίντεο θα παραδοθεί και στην 
ασυμπίεστη μορφή, πριν από την 
τελική συμπίεση (π.χ. σε μορφή 
ProRES) για μελλοντική 
επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

14 Το βίντεο θα έχει τίτλους τέλους με 
αναφορά στους συντελεστές και την 
πηγή χρηματοδότησης του έργου 

ΝΑΙ   
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15 Οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις 
θα προβάλλονται ολόκληρες στον 
ιστότοπο στην ενότητα κήπος 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΤΣ-010 Ειδική διαδραστική πολυμεσική εφαρμογή κήπου 

 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Ειδική διαδραστική πολυμεσική 
εφαρμογή κήπου στην Ελληνική 
γλώσσα 

ΝΑΙ   

2 10 σημεία ενδιαφέροντος στον κήπο 
του Μουσείου Καποδίστρια 

ΝΑΙ   

3 Το σενάριο της εφαρμογής θα 
αναπτυχθεί βάσει κειμένων 
εργασίας και οδηγιών 
εικονογράφησης που θα παραδώσει 
η αναθέτουσα αρχή 

ΝΑΙ   

4 Θα αναπτυχθεί web app με 
διαδραστικό χάρτη του κήπου 

ΝΑΙ   

5 Το web app θα σχεδιαστεί με βάση 
το responsive web design έτσι ώστε 
να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε 
όλες τις αναλύσεις και συσκευές. 

ΝΑΙ   

6 Η διαχείριση εφαρμογής μέσω 
προγράμματος πλοήγησης (Web 
Browser) χωρίς την ανάγκη για 
εγκατάσταση επιπρόσθετου 
λογισμικού. 

ΝΑΙ   

7 Τήρηση των δεδομένων της 
εφαρμογής σε Βάση Δεδομένων 

ΝΑΙ   

8 Κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα 
παρουσιάζεται με: κείμενο, 
φωτογραφίες, αρχείο ήχου και 
πανοραμικές απεικονίσεις 360Ο 

ΝΑΙ   

 

 

ΠΤΣ-011 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για "Σταθμούς Πληροφόρησης" 

 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

Η/Υ οδηγός 
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1 Ποσότητα: 5 τεμ. ΝΑΙ   

2 ΗΥ μικρών διαστάσεων small factor ΝΑΙ   

3 Μνήμη Ram  >=4GB   

4 Αποθηκευτικός χώρος HDD >=1ΤB   

5 Λειτουργικό σύστημα windows 10 ΝΑΙ   

6 Κάρτα Γραφικών με εξοδο VGA ΝΑΙ   

7 Εγγύηση κατασκευαστή 2 έτη   

Οθόνη αφής Α Τύπου 

1 Ποσότητα: 2 τεμ. ΝΑΙ   

2 Οθόνη αφής ανοικτού πλαισίου 
(open frame) 

ΝΑΙ   

3 Διάσταση οθόνης: 23’’ ΝΑΙ   

4 Ευκρίνεια: HD (1920x1080) ΝΑΙ   

5 Τεχνολογία: TFT LED ΝΑΙ   

6 Συνδεσμολογία αισθητήρα με Η/Υ 
οδηγό: USB  

ΝΑΙ   

7 Συνδεσμολογία σήματος με Η/Υ 
οδηγό: HDMI 1.3 

ΝΑΙ   

8 Γωνία θέσης >= +/- 85° 
(οριζόντια/κατακόρυφα) 

ΝΑΙ   

9 Φωτεινότητα > 200 nits ΝΑΙ   

10 Η οθόνη θα παραδοθεί με όλα τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και 
οδηγούς λογισμικού (driver). 

ΝΑΙ   

11 Σύστημα στήριξης VESA ΝΑΙ   

Οθόνη αφής Β Τύπου 

1 Ποσότητα: 3 τεμ. ΝΑΙ   

2 Οθόνη αφής ανοικτού πλαισίου 
(open frame) 

ΝΑΙ   

3 Διάσταση οθόνης: 27’’ ΝΑΙ   

4 Ευκρίνεια: HD (1920x1080) ΝΑΙ   

5 Τεχνολογία: TFT LED ΝΑΙ   

6 Συνδεσμολογία αισθητήρα με Η/Υ 
οδηγό: USB  

ΝΑΙ   

7 Συνδεσμολογία σήματος με Η/Υ 
οδηγό: HDMI 1.3 

ΝΑΙ   

8 Γωνία θέσης >= +/- 89° 
(οριζόντια/κατακόρυφα) 

ΝΑΙ   

9 Φωτεινότητα > = 900 nits ΝΑΙ   
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10 Η οθόνη θα παραδοθεί με όλα τα 
απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και 
οδηγούς λογισμικού (driver). 

ΝΑΙ   

11 Σύστημα στήριξης VESA ΝΑΙ   

Σύστημα αναπαραγωγής ήχου (ηχεία) 

1 Ζεύγη 5 τεμ. ΝΑΙ   

2 Συνολική ισχύς: 60W ΝΑΙ   

3 Απόκριση 40 Hz – 20 KHz ΝΑΙ   

4 Σύστημα 2.1 ΝΑΙ   

5 Σύνδεση: Ενσύρματη USB ΝΑΙ   

6 Τηλεχειριστήριο ρύθμισης ΝΑΙ   

Κατασκευή υποδοχής εξοπλισμού 

1 Ποσότητα: 5 τεμ. ΝΑΙ   

2 Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα 
προτείνει στο φορέα, κατασκευή η 
οποία  θα εντοιχίσει όλο τον 
παραπάνω εξοπλισμό καθώς και τα 
καλώδια που απαιτούνται για τη 
συνδεσμολογία του εξοπλισμού. 
Κάθε Οθόνη και Η/Υ θα συνθέτουν 
μια οντότητα. Μετά την γραπτή 
αποδοχή των σχεδίων από το φορέα, 
ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει 
για την υλοποίηση της 
προτεινόμενης κατασκευή 

ΝΑΙ   

3 Ανθεκτικό υλικό βαμμένο σε RAL 
χρώμα που θα υποδείξει ο φορέας 

ΝΑΙ   

4 Θα πρέπει να τηρηθούν από τον 
Ανάδοχο  όλες οι απαιτούμενες 
προδιαγραφές καλής λειτουργίας 
του εξοπλισμού 

ΝΑΙ   

5 Ύπαρξη  βιομηχανικού τύπου τροχών 
με «φρένο»  για την εύκολή 
μεταφορά /μετακίνηση της 
κατασκευής   

ΝΑΙ   

 

 

ΠΤΣ-012 Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-01.05 (25 σελ.) 

ΑΠΕ-01.06 (10 σελ.) 

ΑΠΕ-02.01 (12 σελ.) 

ΝΑΙ   
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ΑΠΕ-03.03 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-04.03 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-05.03 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-06.03 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-08.02 (10 σελ.) 

ΑΠΕ-09.01 (1 σελ.) 

Σύνολο 78 σελ. 

2 Όλα τα κείμενα που προορίζονται 
για εκφώνηση και 
μετάφραση/εκφώνηση, πρέπει να 
περιέχουν οδηγίες προς τους 
μεταφραστές και τους εκφωνητές 
ώστε αφενός να μεταφραστούν 
ορθά, και αφετέρου να προφερθούν 
σωστά (όροι, τοπωνύμια, ονόματα, 
ακρόλεξα, κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

3 Τα κείμενα που προορίζονται για την 
ενσωμάτωσή τους σε εποπτικό υλικό 
(εφαρμογές και βίντεο) πρέπει να 
έχουν ικανοποιητικό αριθμό 
υποδείξεων οπτικού υλικού με 
αναφορά της πηγής τους 

ΝΑΙ   

4 Η επιμέλεια των κειμένων που θα 
παραδοθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή πρέπει να αφορά την 
προσαρμογή τους για το μέσο που 
προορίζονται. 

ΝΑΙ   

5 Όλα τα τελικά κείμενα πρέπει να 
υποβληθούν προς έγκριση πριν την 
τελική τους ενσωμάτωση ή 
εκφώνησή τους στην εφαρμογή 
προορισμού. 

ΝΑΙ   

6 Ο Ανάδοχος πρέπει να αφιερώσει 
φιλόλογο και ιστορικό με εμπειρία 
σε ψηφιακές εφαρμογές ώστε να 
συμβάλουν στον εντοπισμό 
πρόσθετου εικαστικού εποπτικού 
υλικού. 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-013 Μεταφράσεις κειμένων 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-01.07 (35 σελ.) 

ΑΠΕ-02.03 (12 σελ.) 

ΑΠΕ-03.04 (5 σελ.) 

ΝΑΙ   
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ΑΠΕ-04.04 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-05.04 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-06.04 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-07.04 (2 σελ.) 

ΑΠΕ-08.03 (20 σελ.) 

ΑΠΕ-09.03 (5 σελ.) 

ΑΠΕ-09.08 (15 σελ.) 

Σύνολο σελίδων προς μετάφραση 
στα αγγλικά: 109 

2 Οι μεταφραστές πρέπει να είναι 
επαγγελματίες με εμπειρία σε 
παρόμοια έργα.  

ΝΑΙ   

3 Κατά τη μετάφραση πρέπει να 
αξιοποιούνται οι οδηγίες των 
συγγραφέων και οι οδηγίες 
μετάφρασης (ΠΤΣ-13). 

ΝΑΙ   

4 Όλα τα κείμενα των μεταφράσεων 
θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή προς έλεγχο, πριν την 
οριστική τους χρήση (εκφώνηση, 
οθόνες, κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

5 Στα εποπτικά κείμενα οι 
μεταφραστές μπορούν να 
προτείνουν επεξηγηματικές φράσεις 
οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την 
μεταφορά του νήματος στην άλλη 
γλώσσα και το πολιτιστικό της 
περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-014 Σκηνοθεσία και σενάρια 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-02.02, ΑΠΕ-09.02 ΝΑΙ   

2 Σκοπός της σκηνοθετικής επιμέλειας 
είναι η σπονδυλωτή άρθρωση βίντεο 
και εφαρμογών ώστε 
δημιουργηθούν αυτόνομες 
νοηματικές ενότητες, εύληπτες σε 
διερχόμενους επισκέπτες, σε 
αντίθεση με παραγωγές όπου ο 
θεατής κάθεται και με άνεση 
παρακολουθεί μία εκτενή διήγηση. 

ΝΑΙ   

3 Επίσης, η σκηνοθετική επιμέλεια 
πρέπει να φροντίσει για τη 
συναισθηματική και ψυχολογική 
διέγερση του ενδιαφέροντος του 

ΝΑΙ   
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θεατή-επισκέπτη, στο μικρό χρόνο 
που αυτός θα αφιερώσει. 

4 Τα σενάρια που θα προταθούν θα 
υποβληθούν προς έγκριση πριν από 
τη χρήση τους στην παραγωγή. 

ΝΑΙ   

5 Τα σενάρια θα περιλαμβάνουν 
κατάλογο του οπτικού υλικού από το 
οποίο θα αντληθεί η οπτικοποίηση 
της εκάστοτε εφαρμογής 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-015 Ηχογραφήσεις και audio post-production 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-02.05 (4 ώρες) 

ΑΠΕ-08.05 (8 ώρες) 

ΑΠΕ-09.06 (6 ώρες) 

Σύνολο 18 ώρες studio 

ΝΑΙ   

2 Οι ηχογραφήσεις των εκφωνητών θα 
γίνουν σε επαγγελματικό studio με 
τον κατάλληλο εξοπλισμό και 
εμπειρία 

ΝΑΙ   

3 Οι ηχογραφήσεις και η επεξεργασία 
τους θα γίνουν ψηφιακά με 
ασυμπίεστο ήχο (AIF ή WAV) σε 
ποιότητα 44.1 ΚΗz, 16-bit, stereo ή 
καλύτερη 

ΝΑΙ   

4 Όλες οι εκφωνήσει θα παραδοθούν 
αφενός στις μορφές του μέσου 
προορισμού, αφετέρου και σε μη 
συμπιεσμένη μορφή σε μαγνητικό 
μέσο 

ΝΑΙ   

5 Όλες οι ηχογραφήσεις θα 
υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή 
προς έλεγχο από την Αναθέτουσα 
Αρχή, μετά το αρχικό μοντάζ, ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν 
παρερμηνείες και σφάλματα, πριν 
την τελική επεξεργασία και 
ενσωμάτωσή τους στις εφαρμογές 
προορισμού. 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-016 Βιντεοληψίες 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-08.04 (30 λεπτά, εξωτερικοί 
χώροι) 

ΝΑΙ   
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ΑΠΕ-09.05 (30 λεπτά, εσωτερικοί 
χώροι) 

2 Οι βιντεοσκοπήσεις εξωτερικών 
χώρων θα γίνουν στους κήπους του 
Μουσείου Καποδίστρια, στην 
Κέρκυρα. 

ΝΑΙ   

3 Οι βιντεοσκοπήσεις στους κήπους 
του Μουσείου να ληφθούν με drone 

ΝΑΙ   

4 Όλες οι βιντεοσκοπήσεις θα γίνουν 
σε ευκρίνεια ΗΔ (1920x1080) 

ΝΑΙ   

5 Στις βιντεοσκοπήσεις συνεντεύξεων 
θα χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα 
(ψείρες) για την live ηχογράφηση 
των προσώπων. 

ΝΑΙ   

6 Στις βιντεοσκοπήσεις συνεντεύξεων 
θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος 
φορητός φωτισμός του προσώπου 
και του φόντου 

ΝΑΙ   

7 Οι βιντεοσκοπήσεις συνεντεύξεων 
θα γίνουν σε χώρο του Μουσείου 
Καποδίστρια στην Κέρκυρα. 

ΝΑΙ   

8 Οι βιντεοσκοπήσεις θα παραδοθούν, 
εκτός από το αρχικό προ-μοντάζ, και 
στην αρχική μορφή της λήψης, σε 
μαγνητικό μέσο. 

ΝΑΙ   

9 Οι βιντεοσκοπήσεις σε εξωτερικούς 
χώρους θα γίνουν απαραιτήτως με 
τρίποδο 

ΝΑΙ   

10 Όλες οι βιντεοσκοπήσεις θα 
υποβληθούν προς έλεγχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν την τελική 
τους επεξεργασία. 

ΝΑΙ   

11 Οι βιντεοσκοπήσεις συνεντεύξεων 
θα απομαγνητοφωνηθούν σε 
κείμενο ώστε να μεταφραστούν και 
να αποδοθούν με υποτιτλισμό στη 
δεύτερη γλώσσα. 

 

 

ΝΑΙ 

  

 

 

ΠΤΣ-017 Εκφωνήσεις κειμένων 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-02.06 (12 σελ.) 

ΑΠΕ-08.08 (40 σελ.) 

ΑΠΕ-09.07 (10 σελ.) 

Σύνολο εκφωνήσεων σε δύο 

ΝΑΙ   
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γλώσσες: 62 σελ. 

2 Οι εκφωνήσεις θα γίνουν από 
επαγγελματίες εκφωνητές των 
οποίων η μητρική γλώσσα είναι η 
γλώσσα του κειμένου. 

ΝΑΙ   

3 Ο Ανάδοχος θα προτείνει στην 
Αναθέτουσα Αρχή δείγματα φωνών 
εκφωνητών ώστε να 
συναποφασιστεί η επιλογή τους. 

ΝΑΙ   

4 Οι εκφωνητές θα πρέπει να 
υπακούσουν στις υποδείξεις 
προφοράς όρων, τοπωνυμίων και 
ονομάτων που θα υπάρχουν στα 
κείμενα. 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-018 Video post-production 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-02.07 (24 ώρες) 

ΑΠΕ-08.09 (20 ώρες) 

ΑΠΕ-09.09 (10 ώρες) 

Σύνολο: 54 ώρες μοντάζ 

ΝΑΙ   

2 Μορφή παραδοτέου. Ψηφιακό 
βίντεο με ευκρίνεια 1080p (25 fps) 
και στερεοφωνικό ήχο. 

ΝΑΙ   

3 Συμπίεση: Εικόνα H.264@ 10000 
Kbps και ήχος MP3, 44.1 KHz @ 360 
Kbps. 

ΝΑΙ   

4 Έκδοχη μορφή αρχείου: .MOV ΝΑΙ   

5 O Aνάδοχος μαζί με τα τελικά 
παραδοτέα θα παραδόσει σε 
μαγνητικό μέσο και τα αρχεία 
δημιουργίας (π.χ. αρχεία .aep) μαζί 
με τους πηγαίους πόρους της 
παραγωγής. 

ΝΑΙ   

6 Η επεξεργασία (μοντάζ) των βίντεο 
θα γίνει χωρίς καταστροφική 
συμπίεση (π.χ. ProRes). Μόνο τα 
τελικά παραδοτέα θα συμπιεστούν 
σε μορφή Η264. 

ΝΑΙ   

7 Τα βίντεο θα περιλαμβάνουν λεπτή 
μπάρα (8-10 pixel) στη βάση τους η 
οποία θα γεμίζει κατά τη διάρκειά 
τους, αποτελώντας οπτική ένδειξη 
της διάρκειας και της θέσης της ροής 
κατά την αναπαραγωγής τους. 

ΝΑΙ   
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8 Τα βίντεο θα παραδοθούν στην 
τελική τους μορφή, τόσο στην 
ευκρίνεια προορισμού (1080p) όσο 
και σε 720p για διαδικτυακή 
ανάρτηση. 

ΝΑΙ   

 

ΠΤΣ-019 Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-02.04 

ΑΠΕ-07.03 

ΑΠΕ-09.04 

ΝΑΙ   

2 Στις εργασίες αυτές 
περιλαμβάνονται: 

● Ψηφιοποιήσεις εικόνων από 
έντυπες πηγές 

● Επεξεργασία ψηφιακών 
φωτογραφιών και γραφικών 

● Σελιδοποιήσεις (layout) 
οθονών και στοιχείων 
ιστοσελίδων 

● Παραγωγή γραφικών 

● Σχεδιασμός στοιχείων 
διεπαφής εφαρμογών 
(interface) 

● Δημιουργία σχεδίων, χαρτών 
και σκίτσων 

● Δημιουργία ενιαίας 
γραφιστικής απόδοσης 
αισθητικών στοιχείων 
(γραμματοσειρές, χρώματα, 
κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

3 Όλα τα στοιχεία που θα 
δημιουργηθούν και θα υποστούν 
επεξεργασία θα δουλευτούν σε 
ασυμπίεστη μορφή (π.χ. αρχεία PSD, 
ΑΙ, κ.λπ.). 

ΝΑΙ   

4 Συνθέσεις ιστοσελίδων, οθονών και 
διεπαφής θα παραδοθούν σε μορφή 
στατικών δοκιμίων σε χαρτί ή 
ηλεκτρονική μορφή (PDF) προς 
έγκριση από την αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

5 Όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που 
θα τύχει επεξεργασίας, εκτός από 
την τελική του μορφή που θα 
ενσωματωθεί στις εφαρμογές, θα 

ΝΑΙ   
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παραδοθεί και ασυμπίεστο σε 
μαγνητικό μέσο. 

 

 

 

 

ΠΤΣ-020 Διαδραστική εφαρμογή σταθμών πληροφόρησης 

A/A Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 ΑΠΕ-07.01, ΑΠΕ-07.02 ΝΑΙ   

2 Περιγραφή. Η εφαρμογή αυτή θα 
λειτουργεί στον εξοπλισμό που 
προδιαγράφεται στον ΠΤΣ-011 

ΝΑΙ   

3 Η εφαρμογή θα λειτουργεί με δύο 
τρόπους: 

Αυτόματη λειτουργία: Η λειτουργία 
αυτή θα ενεργοποιείται με την 
εκκίνηση των σταθμών 
πληροφόρησης ή όταν δεν την 
χειρίζεται κάποιος χρήστης. Στην 
αυτόματη λειτουργία η εφαρμογή θα 
προβάλει «τυχαία» στοιχεία του 
περιεχομένου για την προσέλκυση 
του ενδιαφέροντος του διερχόμενου 
κοινού. Παράλληλα θα προβάλει την 
ένδειξη «αγγίξτε την οθόνη για 
εκκίνηση» στα ελληνικά και αγγλικά. 

Διαδραστική λειτουργία: Η 
λειτουργία αυτή εκκινεί με το πρώτο 
άγγιγμα της οθόνης αφής, 
διακόπτοντας την Αυτόματη 
λειτουργία. Εφόσον η εφαρμογή 
μείνει αδρανής για κάποιο 
προσδιορισμένο διάστημα, θα 
επιστρέφει στην αυτόματη 
λειτουργία. 

ΝΑΙ   

4 Η διαδραστική λειτουργία θα εκκινεί 
με οθόνη επιλογή της προτιμώμενης 
γλώσσας. 

ΝΑΙ   

5 Η εφαρμογή στη συνέχεια θα 
προβάλει μενού επιλογών στο οποίο 
θα παρουσιάζονται οι επιλογές 
περιεχομένου, με σύντομη 
περιγραφή τους, στη γλώσσα 
επιλογής. 

ΝΑΙ   

6 Με την επιλογή ενός μέρους του 
περιεχομένου, αυτό θα εμφανίζεται 

ΝΑΙ   
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στην οθόνη αφής. Στις οθόνες 
παρουσίασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ένδειξη για 
επιστροφή στο μενού επιλογών. 

7 Η εφαρμογή θα λειτουργεί 
αυτόνομα, χωρίς σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Στην εγκατάσταση του 
περιεχομένου πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές 
λογισμικού που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της 

ΝΑΙ   

8 Η εφαρμογή πρέπει να αναπτυχθεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε το 
περιεχόμενό της να μπορεί να 
αλλάζει (updates, upgrades) χωρίς 
ανάγκη επέμβασης στον κώδικα. 

ΝΑΙ   

9 Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει στατικά 
δοκίμια της δομής και της διεπαφής 
της εφαρμογής προς έγκριση από 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

10 Στη συνέχεια ο Ανάδοχος θα 
παρουσιάσει λειτουργικό δοκίμιο 
της εφαρμογής, με δείγμα 
περιεχομένου, εφόσον εξελίσσεται η 
επεξεργασία του τελικού 
περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

11 Η εφαρμογή, εκτός από την τελική 
μορφή της, θα παραδοθεί και με 
ανοικτό κώδικα στην πλατφόρμα 
ανάπτυξής της, για μελλοντικές 
αλλαγές. 

ΝΑΙ   

12 Η εφαρμογή θα παραδοθεί τόσο 
εγκατεστημένη στον εξοπλισμό 
λειτουργίας όσο και σε μορφή για 
νέα εγκατάστασή της (installer) με 
οδηγίες εγκατάστασης σε μορφή 
PDF. 

ΝΑΙ   

13 Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει 
πληροφοριακή σελίδα (οθόνη) με  
τίτλους των συντελεστών και της 
χρηματοδότησης του έργου. 

ΝΑΙ   

 

Γενικές Απαιτήσεις 

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους παρακάτω όρους: 

 Τήρηση του ισχύοντος πλαισίου διαλειτουργικότητας (Κανόνες και Πρότυπα για Διαδικτυακούς 
Τόπους του Δημόσιου Τομέα) 

 Υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» (ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989, ΦΕΚ 1301/Β/12-04-2012), όπου κρίνεται αναγκαίο. 
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 Συμμόρφωση με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού (Ν. 4488/2017, αρ. 63) και 
προσβασιμότητας των υπό ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρίες, όπως 
αυτά ορίζονται ήδη στο άρθρο 60 του Ν. 4488/2017, αλλά και με το νομοθετικό πλαίσιο που θα 
προκύψει από την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 (eAccessibility) «για 
την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών 
του δημόσιου τομέα». 

 Συμμόρφωση με την υπ. αριθμ. πρωτ. 5341/16.04.2018 επιστολή της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα «Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο πλαίσιο 
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020), σύμφωνα με την 
οποία δύναται να λάβει τη σύμφωνη γνώμη από τον αρμόδιο φορέα, όπου απαιτείται, ανάλογα 
με το φυσικό αντικείμενο της δράσης και πριν την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης του 
έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ    

Για συμβάσεις κάτω των ορίων:  

Επισημαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας για 
τη σύνταξη του ΤΕΥΔ είναι προαιρετική για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, καθώς 
εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το .doc αρχείο που είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα της Αρχής στη διαδρομή http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-
foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-
dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn]. 
 
΄Και οι δύο τρόποι συμπλήρωσης και κατάθεσης  του ΤΕΥΔ είναι αποδεκτοί. 
 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΣΑ ΕΥΡΩΠΟΥΛΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑ 49100] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ντάρια Κόσκορου] 
- Τηλέφωνο: [26610 32440] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [info@kapodistriasmuseum.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[https://capodistriasmuseum.com/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[72000000-5, Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

[……][…]νόμισμα 
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Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει 
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 
προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 

 
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν 
ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς   

  

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα 2.3.1. της παρούσας πρόσκλησης, κριτήριο ανάθεσης της 
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών 
στάθμισης με τα οποία βαθμολογείται η τεχνική προσφορά, τα οποία και αναφέρονται. Στα κριτήρια αυτά 
καλείται ο υποψήφιος να απαντήσει και να τεκμηριώσει τις ειδικές γνώσεις του αντικειμένου και τη 
δυνατότητα  του να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ολοκληρώσει το έργο κατά τρόπο άρτιο. 
Σημειώνεται ότι σημαντικό κριτήριο για την οριστικοποίηση της κρίσης της επιτροπής αξιολόγησης είναι η 
ειδική παράμετρος, που αναφέρεται με σαφήνεια στην παρ. 2.3.1.1 της παρούσας ότι όλοι οι υποψήφιοι 
υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν και να παρουσιάσουν, μετά από πρόσκληση της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, δείγμα του 
προσφερόμενου εξοπλισμού, λογισμικού και ψηφιακού περιεχομένου 

Οι ειδικές απαιτήσεις για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του έργου  εξειδικεύονται στο Παράρτημα 
Ι και ΙΙ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

  

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

  

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, 
σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος172 και Καθήκοντα στο Έργο (ή 

Θέση) 

Απασχόληση στο 
Έργο 

Περίοδος (από – 
έως) 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

                                                           
172

  Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κ.λπ.
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__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 

στο πλαίσιο   της Πράξης «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου 

Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με 

τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που 

εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της 

περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», 

με την υπ' αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης που τροποποιήθηκε με την 

2171/31-10-2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3), και έχει λάβει κωδικό MIS 5030712,   

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

Επωνυμία……………………………………………. 
ΑΦΜ………………………………………………… 
ΔΟΥ…………………………………………………. 
Διεύθυνση…………………………………………… 
Τηλ…………………………………………………... 
FAX..………………………………………………... 
Email..……………………………………………….. 
Ημερομηνία..…./.…../……. 
 
Προς:  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη σας με αριθμό πρωτ.……/2019 σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα : 
 

Τίτλος παραδοτέου 

Προσφερόμενη  τιμή (€)  

Μη 
συμπεριλαμβανομ

ένου Φ.Π.Α 
(Αριθμητικά)  

Φ.Π.Α 
(Αριθμητικά) 

Συμπεριλαμβανο
μένου Φ.Π.Α 
(Αριθμητικά) 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    

Συνολική τιμή (συμπεριμ/νου ΦΠΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 
Περαιτέρω δηλώνουμε 
Α) Η προσφορά μας ισχύει για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης 
προσφορών 
Β) Επιλέγουμε να πληρωθούμε με τον ……. Τρόπο του άρθρου 5.1.1 της παρούσας προκήρυξης 
Γ) Η προσφορά ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα τεσσάρων μηνών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού 
  
Για τον προσφέροντα 
 
Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς:  ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» συνολικής αξίας 
128.226,54€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... 
που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» συνολικής αξίας 128.226,54€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο 
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του 40% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» συνολικής αξίας ……………….€, συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 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 παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ – Σχέδιο Σύμβασης    

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …./2018 

 

ΜΕΤΑΞΥ του ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

ΚΑΙ ……………………………………………….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»  

στο πλαίσιο   της Πράξης «Δράσεις για την ανάδειξη και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του Μουσείου 
Καποδίστρια: α) Ψηφιακή Προβολή Ιστορικού Κτήματος οικίας Καποδίστρια β) Ψηφιακή εφαρμογή με 
τίτλο: ‘Ο Ιωάννης Καποδίστριας, τα Επτάνησα και η Επανάσταση του 1821’.» με κωδικό ΟΠΣ 5030712, που 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ01 «Ενίσχυση της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και των ΤΠΕ», 
με την υπ' αριθμ. 1478/21-02-2019 (ΑΔΑ: Ψ60Χ7ΛΕ-Θ7Χ) Απόφαση ένταξης που τροποποιήθηκε με την 
2171/31-10-2019 όμοια (ΑΔΑ:Ω8ΟΡ7ΛΕ-8Γ3), και έχει λάβει κωδικό MIS 5030712, Συμβατικού Τιμήματος 
………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Στην Κέρκυρα σήμερα την ……….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ με Α.Φ.Μ. ……………………….., Δ.Ο.Υ. 
Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κοκουρίτσα Ευρωπούλων Κέρκυρας και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
Πρόεδρο του Δ.Σ. της, κ. Σπύρο Παδοβά,  που στη συνέχεια της παρούσας θα αποκαλείται για συντομία 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή » 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………..που εδρεύει ……………………οδός ………………Τ.Κ 
……………………………….Τηλέφ.: ……………………………, Φαξ : ……………………………έχει αριθμό φορολογικού 
μητρώου ………………, υπάγεται στη ………………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 
…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

2) Την από …………………. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο 
σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 
αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Παραδοτέα: Τις υπηρεσίες που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 

Προσφορά: η από ……………………προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΣ 

2.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ  ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕ 
ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 

2.1.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και σχεδιασμός  της δομής του 

κόμβου 
0,2 ΑΜ 

2.1.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος 

διεπαφής σε δύο γλώσσες (interface) 
0,5 ΑΜ 

2.1.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων Front-End (χρήστης) 1 ΑΜ 

2.1.4 
Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων Back-End 

(διαχείρισης) 
1 ΑΜ 

2.1.5 Υπηρεσία Αρχική εισαγωγή στοιχείων περιεχομένου 0,5 ΑΜ 

2.1.6 Υπηρεσία Hosting 2 έτος 

2.1.7 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 12 ώρες 

2.2 ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
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2.2.1 Υπηρεσία Σκηνοθεσία 3 τεμ. 

2.2.2 Υπηρεσία Επεξεργασία ψηφιακού υλικού 30 τεμ. 

2.2.3 Υπηρεσία Γραφιστική επιμέλεια 6 ώρα 

2.2.4 Υπηρεσία Παραγωγή 2D 4 τεμ. 

2.2.5 Υπηρεσία Speakage (δίγλωσσο) 0,4 ώρα 

2.2.6 Υπηρεσία Post Production 5 ωρα 

2.3. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ  

2.3.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,2 ΑΜ 

2.3.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής 

(interface) 
0,3 ΑΜ 

2.3.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,5 ΑΜ 

2.3.4 
Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,5 ΑΜ 

2.3.5 
Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση 

περιεχομένου 
0,2 ΑΜ 

2.3.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ 

2.3.7 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες 

2.4. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ / E-BOOK 

2.4.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,2 ΑΜ 

2.4.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής 

(interface) 
0,2 ΑΜ 

2.4.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ 

2.4.4 
Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ 

2.4.5 
Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση 

περιεχομένου 
0,2 ΑΜ 

2.4.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ 

2.4.7 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες 

2.5. ΨΗΦΙΑΚΟ "ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ" 

2.5.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,1 ΑΜ 

2.5.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής 

(interface) 
0,2 ΑΜ 

2.5.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ 

2.5.4 
Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ 

2.5.5 
Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση 

περιεχομένου 
0,2 ΑΜ 

2.5.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ 

2.5.7 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες 

2.6. ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΜΑ "E- POSTCARD" ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

2.6.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,2 ΑΜ 

2.6.2 
Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής 

(interface) 
0,2 ΑΜ 

2.6.3 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,3 ΑΜ 

2.6.4 
Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,3 ΑΜ 

2.6.5 
Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση 

περιεχομένου 
0,2 ΑΜ 
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2.6.6 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,2 ΑΜ 

2.6.7 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ωρες 

2.7. ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΜΑ "E- POSTCARD" ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

2.7.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,2 ΑΜ 

2.7.2 Υπηρεσία Δημιουργία γραφικών 0,5 ΑΜ 

2.7.3 Υπηρεσία Δημιουργία σκίτσων και ακουαρελών 10 τεμ. 

2.7.4 Υπηρεσία Επεξεργασία περιεχομένου 0,2 ΑΜ 

2.7.5 Υπηρεσία Συγγραφή κειμένων 9 σελ. 

2.7.6 Υπηρεσία Animation 2D 1 ΑΜ 

2.7.7 
Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων παρουσίασης (front-

end) 
0,3 ΑΜ 

2.7.8 
Υπηρεσία Ανάπτυξη ιστοσελίδων διαχείρισης (back-

end) 
0,3 ΑΜ 

2.7.9 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ώρες 

2.8. ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ -WEB APP 

2.8.1 Υπηρεσία Επιμέλεια σεναρίου 2 σελ. 

  Υπηρεσία Βιντεοσκόπηση 1 ώρα 

  Υπηρεσία Ηχογραφήσεις κειμενων 2 ώρα 

  
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 3 ώρα 

  
Εξοπλισμός Λογισμικό ανάπτυξης προγράμματος 

ξενάγησης - web app 
1 τεμ. 

2.9. BINTEO "H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ" 

2.9.1 Υπηρεσία Συγγραφή σεναρίου βιντεο 4 σελ. 

2.9.2 Υπηρεσία Σκηνοθεσία 1 τεμ. 

2.9.3 Υπηρεσία Ψηφιοποίηση 10 τεμ. 

2.9.4 Υπηρεσία Γραφιστική επιμέλεια 4 ώρα 

2.9.5 Υπηρεσία Παραγωγή 2D 2 τεμ. 

2.9.6 Υπηρεσία Speakage (δίγλωσσο) 0,4 ώρα 

2.9.7 Υπηρεσία Post Production 5 ωρα 

2.10. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΗΠΟΥ 

2.10.1 
Υπηρεσία Ανάλυση και διαδραστικό  σενάριο της 

εφαρμογής 
0,4 ΑΜ 

2.10.2 Υπηρεσία Βιντεοσκόπηση 1,5 ώρα 

2.10.3 Υπηρεσία Ηχογραφήσεις κειμενων 2,5 ώρα 

2.10.4 Υπηρεσία Δημιουργία γραφικών 1 ΑΜ 

2.10.5 Υπηρεσία Δημιουργία σκίτσων και ακουαρελών 25 τεμ. 

2.10.6 

Υπηρεσία Σχεδιασμός Βασης Δεδομένων και 
επεξεργασία / παραμετροποίηση 
περιεχομένου 

0,75 ΑΜ 

2.10.7 Υπηρεσία Συγγραφή κειμένων 13 σελ. 

2.10.8 Υπηρεσία Animation 2D 1 ΑΜ 

2.10.9 
Υπηρεσία Σχεδιασμός των γραφιστικών διεπαφής 

(interface) 
0,5 ΑΜ 

2.10.10 Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού χρήστη (front-end) 0,5 ΑΜ 

2.10.11 
Υπηρεσία Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης (back-end) 0,5 ΑΜ 

2.10.12 
Υπηρεσία Κωδικοποίηση και ενσωμάτωση 

περιεχομένου 
0,75 ΑΜ 

2.10.13 Υπηρεσία Πολυγλωσσική επεξεργασία 0,4 ΑΜ 

2.10.14 
Υπηρεσία Εγκατάσταση και εκπαίδευση προσωπικού 5 ωρες 

20PROC006709906 2020-05-15



 

Σελίδα 123 

2.11. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ "ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" 

2.11.1 

Υπηρεσία Δημιουργία σταθμού πληροφορηση για 
περιοδικές εκθέσεις (Η/Υ & Οθόνη Αφής & 
κατασκευή) 

5 τεμ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της. Η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται σε δέκα έξι (16) περίπου μήνες.    

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 200 του Ν. 4412/16 από τον Ανάδοχο και μετά από την σχετική 
βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής. Η πληρωμή του Αναδόχου μπορεί να γίνεται ως ακολούθως: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι 
ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

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 μονάδες173 το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Γ)Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου μπορεί να γίνεται Τμηματικά, με την παράδοση (και 
αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της 
Επιτροπής Παραλαβής) κάθε παραδοτέου ή τμήμα παραδοτέου, σύμφωνα με την σχετική λίστα 
παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην 
προκήρυξη, στη σύμβαση και στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Για τα παραδοτέα που διαρκούν μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να πληρώνεται αναλογικά με την χρονική διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας.   

  

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

                                                           
173 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
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προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ή άλλα έξοδα που κατά 
νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις 
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με την νομική του μορφή,  φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:  

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%   κατ’ εφαρμογή του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%  κατ’ εφαρμογή του 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος 
υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της 
ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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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Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.   

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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. 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Νόμος 4412/16, η από …. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από ………… κατατεθείσα 
προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας 
και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 
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β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

δ) Ο Νόμος 4412/16 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του 
συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 
εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους.  

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει  
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της 
έδρας της Α.Α., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

  

 

                                                           
i
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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 
στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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