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ΔΘΕΘΝΗ ΑΝΟΘΙΣΟ  Δ Θ Α Γ Ω Ν Θ  Μ Ο  

Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΟΤ ΣΑΜΕΘΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Μ.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε:  
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 190 έσο 193 «Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο»  ηνπ 

Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 
Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-02-98 Β΄). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 “Πεξί Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα & Ρπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ” (ΦΔΚ 19 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ 
ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247 Α΄). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ)» (ΦΔΚ 64 Α΄).  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150 Α΄) “Πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ”.  

 Σελ αξίζ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/11-8-2010 Β¨) απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά γηα ηε ζχλαςε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 
εθηέιεζε έξγσλ. 

 Σελ κε αξηζκ. 14023/ΔΤΘΤ521-31/03/2010 (ΦΔΚ 415 12/4/2010 Σ.Β) Τπνπξγηθή 
Απφθαζε Γηαρείξηζε πζηήκαηνο θαη Διέγρνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ ηνπ ζηφρνπ 3 «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 Σν απφ 06-03-2012 εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν ηνπ έξγνπ κε ηίηιν :‟‟Joint 
Tourism Initiative Targeting Heritage /JTI TARGET” ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα –Βνπιγαξία 2007-
2013», φπσο απηφ ηζρχεη. 

 Σελ αξηζκ. 1124/09-04-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΑΘΟΡΡΦ-ΒΗ8) Απφθαζε καο πεξί 
Έγθξηζεο Γηάζεζεο Πίζησζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ „JTI-TARGET‟ . 

 Σν απφ 05/03/2013 Πξαθηηθφ ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ηνπ  Έξγνπ. 

 Σελ απφ 08/04/2013 Δηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΘΡΑΚΗ 
Τμήμα Επιστημονικοτεχνικήρ Υποστήπιξηρ & Υλοποίησηρ  Ππογπαμμάτων 

 
Σαρ. Γ/λζε : Γ. Σζεηηλέ 7 ∙ 69100 ∙  Κνκνηελή 

Πιεξνθνξίεο : Πάξηζηαο Υξήζηνο 
Σειέθσλν : 25310 83012 

 Fax                  : 25310 83029 
 e-mail : c.partsias@pta-emth.gr  

 

ΑΔΑ:  

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ 
Κνκνηελή,    12/04/2013 
Αξ. Πξση.:  1167    
 
Αξ. Πξνθήξπμεο: 2/2013 
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Αλάπηπμεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ , ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 
3871/22.11.2011 (ΑΓΑ:45ΦΟΟΡΡΦ-ΙΦΟ) απφθαζή καο 

 Σελ αξηζκ. 1125/09-04-2013 (ΑΓΑ:ΒΔΑΘΟΡΡΦ-ΗΥΔ), πεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθήο 
δαπάλεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 

1. Πξνθεξχζζνπκε δηεζλή αλνηθηφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

Καλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Σακείσλ 

Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 78/04-02-98 Β΄) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηεο ελέξγεηαο  «Open 

areas digital guides and applications» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ « Joint 

Tourism Initiative Targeting Heritage/ JTI-TARGET» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαζπλνξηαθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013, κε θξηηήξην ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ ηερλννηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, πξνυπνινγηζκνχ 

ηριακόζιες ένηεκα τιλιάδες ηριακόζια ογδόνηα δύο εσρώ και δώδεκα λεπηά 

(311.382,12€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν 

ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ. 

2. Οη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

επηζπλαπηφκελν Σεχρνο Πξνθήξπμεο Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ θαη ζηα 

παξαξηήκαηα απηνχ ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 

3. Ηκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε 04/06/2013, εκέξα Σξίηε 

θαη ψξα 11:00‟ π.κ. ζηα γξαθεία ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ Αλάπηπμεο, Γεκεηξίνπ 

Σζεηηλέ 7, 69100, Κνκνηελή. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

4. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο 

πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα 

θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 

2513/97 (ΦΔΚ 139 Α΄), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε 

ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ θαη πνπ 

αζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην Δμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 
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επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο 

ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο-κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ 

έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή 

ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ 

ρσξψλ θαη πνπ απαζρνινχληαη λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

5. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζα είλαη: ε παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζήο 

ηνπο. 

Κάζε ζέκα ή αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ πεξηγξάθεηαη 

θαη αλαιχεηαη, ζηελ πξνθήξπμε θαη ζην παξάξηεκα απηήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα απφθαζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. Σν επηζπλαπηφκελν 

παξάξηεκα είλαη ην αθφινπζν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ  
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ 

ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

 

 
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ  

 
 
 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
 
 
 

 «Open areas digital guides and applications» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου 
 « Joint Tourism Initiative Targeting Heritage (JTI-TARGET)» του Ρρογράμματοσ 

Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 
 
 
 

ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ: 
383.000,00 € ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23% 

 
 
 
 

ΔΙΑΚΕΙΑ: 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΕΣ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΡΙΛΙΟΣ 2013 
Αρ. Ρροκιρυξθσ 02/2013 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΑΚΗΣ 

ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΩΡΑΪΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ 

 

 
ΡΕΙΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
«Open areas digital guides and applications» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Ζργου «Joint Tourism Initiative 

Targeting Heritage (JTI-TARGET»  
του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 

 
Ανακζτουςα Αρχι: Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, Δ. Τςετινζ 7, 69100 
Κομοτθνι 
Ρλθροφορίεσ: κ. Χριςτοσ Ράρτςιασ, Τθλζφωνο: (+30)2531083000, Φαξ: (+30) 2531083029,e-mail:info@pta-
emth.gr 
1. Ρροχπολογιςμόσ ζργου:  383.000,00 € ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 23% 
2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν 
προςϊπων, που: 

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Αϋ139) υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. – ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι 

 ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ – μζλουσ που ζχει 
υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν 
κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω 
χωρϊν 

3. Οι υποψιφιοι μποροφν να υποβάλουν προςφορζσ μόνο για το ςφνολο του ζργου, όπωσ ορίηει θ Διακιρυξθ. 
4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
5. Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ: 6 (ζξι) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
6. α) Τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ διατίκενται από: Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ  ΑΜΘ, Δ. Τςετινζ 7, 
69100 Κομοτθνι, Τθλζφωνο: (+30)2531083000, Φαξ: (+30) 2531083029, Ρλθροφορίεσ: Χριςτοσ Ράρτςιασ 
9:00π.μ-2:00μ.μ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του World Wide Web ςτθν 
διεφκυνςθ http://www.pamth.gov.gr και www.pamth.eu .  
β) Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ ΑΜΘ, Δ. Τςετινζ 7, 69100, Κομοτθνι είτε 
ιδιοχείρωσ είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ωσ τθν Τρίτθ 4 Ιουνίου 2013 & ϊρα 
11:00, κακϊσ το εμπρόκεςμο κα προςδιορίηεται από το Ρρωτόκολλο Ειςερχομζνων του Ρεριφερειακοφ Ταμείου 
Ανάπτυξθσ ΑΜΘ. 
7. Ημερομθνία, ϊρα και τόποσ αποςφράγιςθσ: Τετάρτθ 5 Ιουνίου 2013 & ϊρα 10:00 ςτα γραφεία του 
Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ ΑΜΘ, Δ. Τςετινζ 7, 69100, Κομοτθνι  Στο άνοιγμα των προςφορϊν 
επιτρζπεται να παρευρίςκονται οι διαγωνιηόμενοι ι οι νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ. 
8. Εγγυιςεισ: Εγγυθτικι ςυμμετοχισ φψουσ 5 % του προχπολογιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ) 
9. Βαςικοί τρόποι χρθματοδότθςθσ και πλθρωμϊν. Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ. 
10. Κριτιρια αξιολόγθςθσ προςφορϊν και ανάκεςθσ: θ ςυμφερότερθ προςφορά, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ. 
11. Γλϊςςα του Διαγωνιςμοφ: Ελλθνικι 
12. Ημερομθνία δθμοςίευςθσ Διακιρυξθσ: Ραραςκευι 12  Απριλίου 2013 
13. Η Ανακζτουςα Αρχι, εφόςον ςυντρζχει λόγοσ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ διαδικαςίασ ς’ 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο μζχρι τθν κατακφρωςθ, χωρίσ αυτό να γεννά οποιοδιποτε δικαίωμα ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 
Του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ  

Αριςτείδθσ Γιαννακίδθσ  
Ρεριφερειάρχθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ  
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 
1. Ειςαγωγι - Ρεριβάλλον & Στόχοι του Ζργου 
Το JTI-TARGET επικεντρϊνεται ςτθν προϊκθςθ τθσ κοινισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτισ περιοχζσ τθσ 
Ανατολικισ – Μακεδονίασ & Θράκθσ, Haskovo, Kardjali και Smolyan. Το ζργο ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ τθσ 
ελκυςτικότθτασ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ τθσ περιοχισ, επενδφοντασ ςε νζεσ τεχνολογίεσ για τθν προϊκθςθ 
ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ. Η ανάπτυξθ του τουριςμοφ μεταξφ των περιοχϊν που παρζχουν διαφορετικοφσ τφπουσ 
δραςτθριοτιτων και ενδιαφερόντων για τουσ επιςκζπτεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, αποτελεί μια νζα 
πρόκλθςθ μετά και τθ προςχϊρθςθ τθσ Βουλγαρίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Η Βουλγαρικι πλευρά προςφζρει 
τα βουνά και θ Ελλθνικι πλευρά τθ κάλαςςα και τον ορεινό χϊρο. 
Ο πολιτιςτικόσ τουριςμόσ απαιτεί ζνα ευρφ φάςμα των πολιτιςτικϊν πόρων που είναι το κφριο κίνθτρο για 
κάποιον να πλθρϊςει μια επίςκεψθ. Αυτό το είδοσ του τουριςμοφ μπορεί να αναπτυχκεί ςε οποιαδιποτε 
περιοχι (αγροτικι, αςτικι, κλπ.) και περιλαμβάνει και άλλεσ μορφζσ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων όπωσ ο 
αρχαιολογικόσ, εκπαιδευτικόσ τουριςμόσ, τουριςμόσ για κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ, 
αγροτουριςμόσ και γενικά όλεσ οι μορφζσ τουριςμοφ που μπορεί κάποιοσ να επιλζξει. 
Οι ςτόχοι του JTI-TARGET είναι: 

 Η προϊκθςθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ με τθν αξιοποίθςθ των πολιτιςτικϊν πόρων τθσ περιοχισ και 
τθν ενίςχυςθ και προβολι των ποικίλλων τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Η αφξθςθ των επιςκεπτϊν ςτθ διαςυνοριακι περιοχι ενδιαφζροντοσ από άλλεσ χϊρεσ, κυρίωσ από 
τθν “ενδοχϊρα” τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 

 Η ςυμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ και ελαχιςτοποίθςθ μερικϊν βαςικϊν αδυναμιϊν τθσ περιοχισ όπωσ θ 
ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ πολιτικισ για τον τουριςμό, θ ζλλειψθ επαρκοφσ προςοχισ προσ τθν 
πλοφςια αρχαιολογικι κλθρονομιά 

 Η δθμιουργία ενόσ κετικοφ κλίματοσ για να αντιςτραφοφν οι τρζχουςεσ τάςεισ αςτικοποίθςθσ και 
δθμογραφικισ μείωςθσ των αγροτικϊν και ορεινϊν περιοχϊν, ςπάηοντασ τα γλωςςικά εμπόδια που εμποδίηουν 
τθν επικοινωνία των τοπικϊν πλθκυςμϊν για τθ δθμιουργία ιςχυρότερθσ κοινωνικισ, εμπορικισ, πολιτιςτικισ 
και τουριςτικισ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 

 Η αφξθςθ των αφίξεων τουριςτϊν τόςο από άλλεσ περιοχζσ των δυο χωρϊν όςο και από όλο τον 
κόςμο. Αυτό κα οδθγιςει ςτθ διαμόρφωςθ βιϊςιμων εργαλείων αντιμετϊπιςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, κακϊσ 
εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, που είναι λιγότερο ευαίςκθτεσ ςτισ διακυμάνςεισ τιμϊν. 
Στο ζργο JTI-TARGET ςυμμετζχουν 4 εταίροι, από τθν Ελλάδα θ Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 
και από τθ Βουλγαρία οι περιφζρειεσ Haskovo, Kardjali και Smolyan. 

2. Αντικείμενο του Ζργου 
Το αντικείμενο του ζργου είναι θ δθμιουργία και λειτουργία εφχρθςτων ψθφιακϊν εργαλείων προϊκθςθσ του 
διαςυνοριακοφ τουριςμοφ με ζμφαςθ ςτθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Το ζργο εκτελείται ςτο 
πλαίςιο του ζργου διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ ETCP “ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΙΑ 2007-2013» με τίτλο JTI – TARGET 
(Joint Tourism Initiative Targeting Heritage). 
Το αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ προκιρυξθσ αναφζρεται ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ «Open areas 
digital guides and applications» του ζργου τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ, ςτο πλαίςιο του 
ζργου JTI – TARGET. Για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ απαιτοφνται: 
1) Οδθγόσ Ρολυμεςικοφ Ρεριεχομζνου (e-Guide), διακζςιμου ςε φορθτζσ ςυςκευζσ και ζξυπνα τθλζφωνα 
(smartphones). Ο χριςτθσ πρζπει να μπορεί να μεταφορτϊνει τθν εφαρμογι του ψθφιακοφ πολυμεςικοφ 
οδθγοφ (απολφτωσ δωρεάν) από τισ κακιερωμζνεσ αγορζσ εφαρμογϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (Apple App Store και 
Google Play ι ιςοδφναμεσ) για ςυςκευζσ τφπου Apple iΟS και Google Android ι ίςοδυναμεσ, αντίςτοιχα. 
2) Συλλογι, δθμιουργία και ανάπτυξθ πρωτογενοφσ υλικοφ για τθν τεκμθρίωςθ και περιγραφι του 
πολιτιςτικοφ αποκζματοσ, που κα καταχωρθκεί ςε κατάλλθλθ βάςθ δεδομζνων, που κα αποτελεί τθ βαςικι 
πθγι πλθροφορίασ όλων των υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν. 
3) Δικτυακι πφλθ ενοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν, θ οποία αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ όλων των 
υλοποιοφμενων ψθφιακϊν εργαλείων. 
4) Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, καταχϊρθςθσ του πρωτογενοφσ υλικοφ, φιλοξενίασ ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθσ, 
προβολισ και εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 
Στθ ςυνζχεια περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ κάκε υπθρεςίασ και του 
ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ, τα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ. 

3. Ρεριγραφι Ζργου 
3.1 Ψθφιακόσ Ρολυμεςικόσ Οδθγόσ (E-Guide Application) 
Η λειτουργικι ενότθτα «Ψθφιακόσ Ρολυμεςικόσ Οδθγόσ» αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ πολυμεςικοφ 
οδθγοφ (E-GUIDE), διακζςιμου ςε φορθτζσ ςυςκευζσ και ζξυπνα τθλζφωνα (smartphones). Ο χριςτθσ πρζπει να 
μπορεί να μεταφορτϊνει τθν εφαρμογι του ψθφιακοφ πολυμεςικοφ οδθγοφ (δωρεάν) από τισ κακιερωμζνεσ 
αγορζσ εφαρμογϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (Apple App Store και Google Play) για ςυςκευζσ τφπου Apple iOS και 
Google Android ι ιςοδφναμεσ, αντίςτοιχα. Βαςικοί ςτόχοι του προτεινόμενου ψθφιακοφ πολυμεςικοφ οδθγοφ 
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αποτελοφν θ ανάδειξθ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ και του πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ και θ διευκόλυνςθ του 
επιςκζπτθ ςτθν άντλθςθ πλθροφοριϊν κατά τθν περιιγθςι του. 
Η εφαρμογι για ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα κα πρζπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιςτο τισ κάτωκι αναφερόμενεσ 
λειτουργίεσ: 
1) Ψθφιακι ξενάγθςθ με εφχρθςτθ διαδραςτικι πλοιγθςθ ςτο χϊρο των ςθμείων ενδιαφζροντοσ 
(πολιτιςμικοφ και τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ). 
2) Ρροτάςεισ πολιτιςτικϊν διαδρομϊν με βάςθ τθν επιτόπια κζςθ και τα κριτιρια ενδιαφζροντοσ του 
επιςκζπτθ. 
3) Επιλογι και προβολι προγράμματοσ επιςκζψεων. 
4) Άντλθςθ και προβολι πλθροφοριϊν για τεκμιρια, ςθμεία ενδιαφζροντοσ ι διαδρομζσ με βάςθ τθν χωρικι 
κζςθ του επιςκζπτθ, που αντλείται από τθν ενςωματωμζνθ λειτουργία του GPS τθσ ςυςκευισ, τθν ανάγνωςθ QR 
ςιμανςθσ ι αναηιτθςθσ με λζξεισ – κλειδιά. 
5) Ρρόταςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν με βάςθ τισ τάςεισ και προτιμιςεισ που αποτυπϊνονται 
ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
6) Αξιοποίθςθ του κοινωνικοφ δικτφου του επιςκζπτθ για διαμοιραςμό τθσ τουριςτικισ εμπειρίασ. 
7) Δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ τθσ επίςκεψθσ του χριςτθ και χρονοπρογραμματιςμοφ, ανάλογα με τον χρόνο, 
τον τόπο και τα ενδιαφζροντά του. 
8) Υποδοχι λίςτασ με επιλογζσ του χριςτθ από τθν υπθρεςία παροχισ πλθροφοριϊν για πολιτιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 
9) Υπολογιςμόσ χρόνου μετακινιςεων με χριςθ εναλλακτικϊν μεταφορικϊν μζςων (όπου αυτό είναι δυνατό), 
χρθςιμοποιϊντασ υπάρχουςεσ δικτυακζσ υπθρεςίεσ (π.χ. Google Maps). 
10) Λειτουργία αποδοτικισ διαχείριςθσ δεδομζνων, με ομάδεσ περιεχομζνου που προκφπτουν από το 
υποςφςτθμα ομαδοποίθςθσ, αυτόματθσ ταξινόμθςθσ ςε κατθγορίεσ όπωσ αξιοκζατα και κοινωνικζσ 
δραςτθριότθτεσ και θ αντιςτοίχθςισ τουσ με δομθμζνθ γνϊςθ, π.χ. αντικείμενα / ζννοιεσ που αναπαρίςτανται 
ωσ διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα (Linked Data) με χριςθ τεχνικϊν επεξεργαςίασ κειμζνου. 
11) Λειτουργία κοινοποίθςθσ τθσ εμπειρίασ του επιςκζπτθ μζςω κατάλλθλων διεπαφϊν (API’ s), οι οποίεσ 
πρζπει να είναι διακζςιμεσ για εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Twitter, YouTube, Google+ 
κ.λ.π. 
12) Λειτουργία που προτείνει ςυγκεκριμζνεσ τοποκεςίεσ και διαδρομζσ (ανάλογα με τισ προτιμιςεισ που κα 
ζχει δθλϊςει ο κάκε χριςτθσ κακϊσ και τθ κζςθ του) και να δθμιουργεί με τθν κακοδιγθςθ του χριςτθ μια 
βζλτιςτθ διαδρομι. Οι διαδρομζσ αυτζσ κα πρζπει να προβλεφκεί να μποροφν να περιλαμβάνουν ςτο μζλλον 
και τουριςτικζσ υπθρεςίεσ (διαμονι, εςτίαςθ, διαςκζδαςθ κλπ). 
13) Λειτουργία που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να μεταφορτϊςουν τισ διαδρομζσ και το ςφνολο των 
πλθροφοριϊν που ζχουν επιλζξει ςτον ψθφιακό οδθγό και με τθν βοικεια του ενςωματωμζνου ςυςτιματοσ 
GPS τθσ ςυςκευισ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, να κακοδθγοφνται ςτισ τοποκεςίεσ που ζχουν επιλζξει και 
να ενθμερϊνονται με ςχετικζσ πλθροφορίεσ. 
14) Λειτουργία κατάταξθσ των προτεινόμενων ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν κακϊσ και ανακάλυψθ 
νζων ςθμείων και διαδρομϊν με δυναμικό τρόπο με βάςθ τισ προτιμιςεισ που εκφράηονται από άλλουσ 
επιςκζπτεσ μζςα από τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Google+ κ.τ.λ. 
15) Λειτουργία πλθροφόρθςθσ για δραςτθριότθτεσ που μπορεί κανείσ να πραγματοποιιςει επιςκεπτόμενοσ τισ 
περιφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, Haskovo, Kardjali και Smolyan. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ πρζπει 
να περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων, ςτοιχεία όπωσ τφποσ δραςτθριότθτασ, ακριβισ τοποκεςία (γεωγραφικζσ 
ςυντεταγμζνεσ), ωράρια λειτουργίασ, καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ, αργίεσ, ελάχιςτοσ / αναμενόμενοσ / μζγιςτοσ 
χρόνοσ επίςκεψθσ κ.λ.π. 
16) Λειτουργία περιγραφισ ςφνκετων δραςτθριοτιτων όπωσ ολιγοιμερεσ εκδρομζσ / επιςκζψεισ, με 
αναλυτικι περιγραφι των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων τουσ, ϊςτε να είναι δυνατόσ ο παράλλθλοσ 
προγραμματιςμόσ άλλων δραςτθριοτιτων. 
17) Λειτουργία για αυτόματθ ι θμιαυτόματθ ςυλλογι των ςχετικϊν πλθροφοριϊν από τισ δικτυακζσ 
τοποκεςίεσ των φορζων που παρζχουν τισ δραςτθριότθτεσ. Για τθν αποκικευςθ τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ 
να χρθςιμοποιθκοφν ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςθμαςιολογικοφ ιςτοφ (οντολογίεσ / ταξονομίεσ) που κα 
επιτρζπουν τθ ςθμαςιολογικι ανάκτθςι τθσ και τθν διαςφνδεςθ τθσ με άλλεσ υπθρεςίεσ / προγράμματα. 
18) Λειτουργία που προτείνει δραςτθριότθτεσ για επιλεγμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, οι οποίεσ ταιριάηουν με 
το προφίλ του χριςτθ και ζχουν τφχει κετικισ κρίςθσ από άλλουσ επιςκζπτεσ με παρόμοιο προφίλ. Από τθ 
ςτιγμι που ο χριςτθσ επιλζξει τισ επικυμθτζσ δραςτθριότθτεσ, το ςφςτθμα αναλαμβάνει να τισ εντάξει ςτο 
προςωπικό του θμερολόγιο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και περιοριςμοφσ κάκε 
δραςτθριότθτασ, τουσ χρόνουσ μετακινιςεων κακϊσ και τισ υπάρχουςεσ δεςμεφςεισ του χριςτθ, όπωσ αυτζσ 
καταγράφονται ιδθ ςτο θμερολόγιό του. 
19) Λειτουργία ανάγνωςθσ του θμερολόγιου του χριςτθ (υποςτιριξθ για Google Calendar ι ιςοδφναμο) ι 
ενθμζρωςθσ του θμερολόγιου του χριςτθ με τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ. 
20) Λειτουργία ειςαγωγισ λίςτασ με τισ επιλογζσ του χριςτθ από τθν υπθρεςία παροχισ πλθροφοριϊν για 
πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 
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21) Λειτουργία υπολογιςμοφ χρόνων μετακινιςεων με χριςθ εναλλακτικϊν μεταφορικϊν μζςων (όπου αυτό 
είναι δυνατό), χρθςιμοποιϊντασ υπάρχουςεσ δικτυακζσ υπθρεςίεσ όπωσ Google Maps ι ιςοδφναμο. 
22) Λειτουργία προγραμματιςμοφ δραςτθριοτιτων, χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονουσ αλγορίκμουσ 
χρονοπρογραμματιςμοφ. Δραςτθριότθτεσ που δεν μποροφν να προγραμματιςτοφν κα αναφζρονται ςτον 
χριςτθ. 
23) Λειτουργία διατιρθςθσ ςτο προφίλ του χριςτθ των προτιμιςεϊν του, αναφορικά με τον τρόπο 
προγραμματιςμοφ των δραςτθριοτιτων ςτον χρόνο και δυναμικισ ενθμζρωςθσ του προφίλ χριςτθ. 
24) Λειτουργία λιψθσ ανάδραςθσ από τον χριςτθ για τθν ακρίβεια των παρεχόμενων ςτοιχείων (χρονικϊν, 
γεωγραφικϊν κ.λ.π.), αλλά και τθν ποιότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και ενθμζρωςθ ςχετικά τθσ βάςθσ 
δεδομζνων αλλά και των πολιτιςτικϊν φορζων, που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ. 
25) Λειτουργίεσ που διαςφαλίηουν ότι οι παραπάνω υπθρεςίεσ να υλοποιοφνται με τρόπο που ςζβονται και 
προςτατεφουν τθν ιδιωτικότθτα του χριςτθ. 
26) Λειτουργίεσ που ενιςχφουν τθν εμπειρία χριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ, αξιοποιϊντασ τα δεδομζνα 
που ςυλλζγονται κατά τθν χριςθ τθσ υπθρεςίασ για τθν βελτίωςθ αυτισ. 
27) Η ψθφιακι ξενάγθςθ ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ περιοχισ πρζπει να προςφζρεται με δφο είδθ 
διεπαφισ: διεπαφι λίςτασ και διεπαφι χάρτθ. Για να ξεπεραςτοφν οι περιοριςμοί των κινθτϊν ςυςκευϊν 
(μικρι οκόνθ, μθ ακριβισ επιλογι ςθμείων με χριςθ αφισ), θ διεπαφι παρουςίαςθσ πρζπει να υποςτθρίηει: 

a) Λειτουργία ιεραρχικισ παρουςίαςθσ των ςθμείων ενδιαφζροντοσ, π.χ. οργάνωςθ και προβολι ςε δφο 
ι περιςςότερα επίπεδα (π.χ. επίπεδο πόλθσ/χωριοφ, επίπεδο γειτονιάσ, κλπ.) 

b) Λειτουργία προςαρμοηόμενθσ παρουςίαςθσ ςθμείων ςτο χάρτθ με τεχνικζσ ομαδοποίθςθσ, π.χ. όταν 
πολλά ςθμεία ενδιαφζροντοσ βρίςκονται ςε κοντινι απόςταςθ μεταξφ τουσ αυτά ομαδοποιοφνται και 
προβάλλονται ςτο χάρτθ ςαν ζνα «ςφνκετο» ςθμείο, το οποίο όταν επιλεχκεί από τον επιςκζπτθ 
αναλφεται ςτισ ςυνιςτϊςεσ του. 

28) Λειτουργία εκτφπωςθσ– εξαγωγισ ςε αρχεία (xml, csv) ςυγκεντρωτικισ λίςτασ τεκμθρίων. Ο χριςτθσ κα 
μπορεί να επιλζγει τα πεδία που κζλει να περιλαμβάνονται ςτθν λίςτα. 
29) Λειτουργία υποςτιριξθσ μαηικισ ειςαγωγισ δεδομζνων. 
Το παραδοτζο τθσ παραπάνω παραγράφου αποτελοφν τα κάτωκι αναφερόμενα: 
1) Εφαρμογι για κινθτό τθλζφωνο ςυμβατι με λειτουργικό ςφςτθμα iOS 6 ι νεότερο, με λειτουργίεσ 
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 3.1, δωρεάν διακζςιμθ ςτο App Store. 
2) Εφαρμογι για κινθτό τθλζφωνο ςυμβατι με λειτουργικό ςφςτθμα Android 4 ι νεότερο με λειτουργίεσ 
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 3.1, δωρεάν διακζςιμθ ςτο Google Play. 
3) Εφαρμογι για κινθτό τθλζφωνο με λειτουργικό ςφςτθμα Windows mobile 8 ι νεότερο, με λειτουργίεσ 
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 3.1, δωρεάν διακζςιμθ ςτο Windows Store. 
4) Εφαρμογι για tablet PC ςυμβατι με λειτουργικό ςφςτθμα iOS 6 ι νεότερο με λειτουργίεσ ςφμφωνα με τον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3.1, δωρεάν 
διακζςιμθ ςτο App Store. 
5) Εφαρμογι για tablet PC ςυμβατι με λειτουργικό ςφςτθμα Android 4 ι νεότερο με λειτουργίεσ ςφμφωνα με 
τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 3.1, 
δωρεάν διακζςιμθ ςτο Google Play. 
6) Εφαρμογι για tablet PC ςυμβατι με λειτουργικό ςφςτθμα Windows mobile 8  ι νεότερο με λειτουργίεσ 
ςφμφωνα με τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10 και τισ λειτουργίεσ που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 3.1, δωρεάν διακζςιμθ ςτο Windows Store. 

3.2 Συλλογι, δθμιουργία και ανάπτυξθ πρωτογενοφσ υλικοφ για τθν τεκμθρίωςθ και 
περιγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία πρωτογενοφσ ψθφιακοφ υλικοφ, για 
κάκε τουριςτικό πόρο, που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Το ςφνολο των τουριςτικϊν πόρων για το οποίο 
κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να δθμιουργιςει πρωτογενζσ υλικό είναι ιδθ καταχωρθμζνο ςε βάςθ δεδομζνων των 
τεςςάρων (4) Ρεριφερειϊν (Ανατολικισ – Μακεδονίασ & Θράκθσ, Haskovo, Kardjali και Smolyan). Στθ ςυνζχεια, 
το ψθφιακό υλικό πρζπει να καταχωρθκεί ςε βάςθ δεδομζνων που κα υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ με όλεσ τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Οι υφιςτάμενεσ βάςεισ δεδομζνων κα χρθςιμοποιθκοφν από τον Ανάδοχο για τθ 
δθμιουργία τθσ νζασ βάςθσ. 
Για κάκε πολιτιςτικό – τουριςτικό απόκεμα, κα πρζπει να ςυλλεχκοφν και να καταχωρθκοφν τα ακόλουκα 
ςτοιχεία, ωσ παραδοτζα τθσ παροφςασ παραγράφου: 
1) Επτά (7) φωτογραφίεσ για κάκε τουριςτικό απόκεμα 
Οι φωτογραφίεσ των μνθμείων και εικόνων κα δοκοφν ςε οπτικό ψθφιακό δίςκο DVD. Για τθν κάκε φωτογραφία 
απαιτείται να δθμιουργοφνται άλλεσ δυο εκδοχζσ τθσ: μια εικόνα κατάλλθλθ για πρόςβαςθ από το διαδίκτυο 
και μια εικόνα ςε ςμίκρυνςθ για προεπιςκόπθςθ. 
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Οι φωτογραφίεσ κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε μορφι TIFF ι ανάλογθσ ανάλυςθσ (π.χ. Jpeg maximum 
quality), οι εικόνεσ που εξυπθρετοφν τθν πρόςβαςθ από το διαδίκτυο ςε JPEG ι PNG και οι ςμικρφνςεισ ςε JPEG 
ι GIF, χωρίσ να αποκλείονται και άλλοι τφποι αρχείων. Οι φωτογραφίεσ κα είναι ςε τρία μεγζκθ: 

 μικρό μζγεκοσ για χριςθ ωσ μικρογραφία (thumbnail) με πλάτοσ 120 εικονοςτοιχεία (pixels) 

 μεςαίο μζγεκοσ με πλάτοσ 400 εικονοςτοιχεία (pixels) 

 μεγάλο μζγεκοσ -για δυνατότθτα μεγζκυνςθσ- με πλάτοσ 1200 εικονοςτοιχεία (pixels) 
2) Σθμεία GPS 
Για όλα τα ςθμεία αναφοράσ κα γίνει καταγραφι των γεωγραφικϊν ςυντεταγμζνων επί τόπου με χριςθ 
ςυςκευισ χειρόσ με ςφςτθμα ςυμβατό με ςυςκευζσ GPS. Πλα τα δεδομζνα κα παραδοκοφν ςε ψθφιακι μορφι 
(DVD) και κα ζχουν τθν εξισ μορφι: ςτίγμα GPS μνθμείου Χ = 40ϋ51.3524Β/25ϋ56.0350Α 
3) Μετάφραςθ τθσ υπάρχουςασ ελλθνικισ & βουλγαρικισ περιγραφισ των τουριςτικϊν πόρων 
Μετάφραςθ ςτα αγγλικά των κειμζνων που ζχει ςυλλζξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Θα προςμετρθκεί επιπλζον ςτθν 
αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ οι μεταφράςεισ των κειμζνων ςε επιπλζον γλϊςςεσ. Το τελικό παραδοτζο 
κα είναι τρίγλωςςο (Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα). 
Οι μεταφράςεισ των κειμζνων πρζπει να παραδοκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο τφπου .docx) ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 
4) Δθμιουργία θχθτικοφ υλικοφ ςτα Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα 
Το θχθτικό υλικό κα αφορά ςτθν καταγραφι – αφιγθςθ του κειμζνου που κα προμθκεφςει θ Ανακζτουςα Αρχι 
για τα εκατό ςθμεία (100), είκοςι (20) ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα, μεγάλου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, που κα 
υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Τα αρχεία ιχου κα περιλαμβάνουν ομιλία και ςτερεοφωνικι μουςικι. Η 
ποιότθτα αναπαραγωγισ αυτϊν κα πρζπει να είναι αντίςτοιχθ των CD μουςικισ. Τα αρχεία ιχου κα δίδονται ςε 
ψθφιοποιθμζνθ μορφι αρχείου mp3.  
5) Δθμιουργία οπτικοφ υλικοφ ςτα Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα 
Το οπτικό υλικό κα αφορά τθ δθμιουργία οπτικοαουςτικοφ υλικοφ για τα εκατό ςθμεία (100), είκοςι (20) ανά 
Ρεριφερειακι Ενότθτα, μεγάλου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, που κα υποδείξει θ Ανακζτουςα Αρχι. Τα αρχεία 
βίντεο κα πρζπει να είναι ψθφιοποιθμζνα - κωδικοποιθμζνα ςε MPEG-4 με μζγεκοσ βίντεο 640Χ480 και κα 
πρζπει να ζχουν τθν κατάλλθλθ ςυμπίεςθ ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ προβολι τουσ μζςω διαδικτφου και 
ςυςκευϊν smartphones. 
6) Δθμιουργία και καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ του κάκε τουριςτικοφ 
πόρου 
Για κάκε τουριςτικό πόρο κα ειςάγονται μεταδεδομζνα βαςικισ τεκμθρίωςθσ, περιγραφικά, δομικά, 
διαχειριςτικά ϊςτε να είναι όςο το δυνατόν πιο επιτυχισ θ αναηιτθςθ από το χριςτθ. Για κάκε τουριςτικό πόρο 
κα πρζπει να υπάρχουν τουλάχιςτον δζκα (10) μεταδεδομζνα, που να προςδιορίηουν με «ζξυπνο» τρόπο τον 
πόρο αυτό. 

3.3 Δικτυακι πφλθ ενοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
Η δικτυακι πφλθ ενοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ όλων των ψθφιακϊν 
υπθρεςιϊν - εργαλείων και διακζτει χαρακτθριςτικά και λειτουργίεσ που να επιτρζπουν: 
1) Τθ διαχείριςθ χρθςτϊν. Μζςω τθσ διαχείριςθσ χρθςτϊν, κα παρζχεται ομοιογενισ και ενοποιθμζνοσ 
μθχανιςμόσ διαχείριςθσ των χρθςτϊν και των ρόλων. Οι χριςτεσ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ κα ζχουν τθ 
δυνατότθτα ειςόδου μζςω κατάλλθλθσ διάταξθσ πιςτοποίθςθσ (καταχϊρθςθ προςωπικϊν ςτοιχείων ι όνομα 
χριςτθ/μυςτικόσ κωδικόσ). Οι χριςτεσ διακρίνονται ςε τρεισ μεγάλεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ μπορεί και να 
διακρίνονται ςε υποκατθγορίεσ (ι ρόλουσ). Αυτζσ είναι: 
a) Ανϊνυμοι Χριςτεσ με πρόςβαςθ ςτο πλθροφοριακό υλικό και ςτισ υπθρεςίεσ. 
b) Εγγεγραμμζνοι Χριςτεσ με πρόςβαςθ ςτισ προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ. 
c) Διαχειριςτζσ με δικαιϊματα διαχείριςθσ περιεχομζνου, ρόλων, εφαρμογϊν. 
2) Τθν διαχείριςθ και δθμοςίευςθ περιεχομζνου. Απαιτείται ζνα εφχρθςτο περιβάλλον διαχείριςθσ 
περιεχομζνου και εγγράφων, το οποίο να επιτρζπει τθ γριγορθ και αξιόπιςτθ ενθμζρωςθ τθσ πφλθσ ςε 
κακθμερινι βάςθ. Επιπλζον, πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ του περιεχομζνου (απαραίτθτθ θ 
διαλειτουργικότθτα) και ςτα υπόλοιπα κανάλια παροχισ πλθροφόρθςθσ, δθλαδι τισ ζξυπνεσ ςυςκευζσ και τουσ 
ςτακμοφσ πλθροφόρθςθσ (infokiosk). 
3) Τθν διαχείριςθ αιτθμάτων και ροισ εργαςιϊν. Μζςω τθσ διαχείριςθσ των αιτθμάτων κα γίνεται θ 
υποδοχι, χρζωςθ και δρομολόγθςθ των αιτθμάτων των ενδιαφερομζνων και επιςκεπτϊν. 
4) Τθν διαχείριςθ και ενοποίθςθ εφαρμογϊν. Απαιτείται θ κατάλλθλθ αρχιτεκτονικι, τα τεχνικά και 
λειτουργικά χαρακτθριςτικά που να επιτρζπουν τθ λειτουργία των επιμζρουσ εφαρμογϊν, υποςυςτθμάτων και 
λφςεων που κα αποτελζςουν διακριτά τμιματα του προτεινόμενθσ πράξθσ , ςε ζνα ενιαίο web-based 
περιβάλλον, το οποίο κα αποτελζςει το βαςικό «χϊρο εργαςίασ» για τουσ «διαχειριςτζσ» και τουσ 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ των εφαρμογϊν του, με ςτόχο τθν επίτευξθ τθσ μεγαλφτερθσ δυνατισ 
ομοιομορφίασ ςτισ διεπαφζσ μεταξφ των διαφόρων υποςυςτθμάτων και ςτον τρόπο εργαςίασ των χρθςτϊν. 
5) Δθμιουργία μοναδικισ εμφάνιςθσ για τθν ιςτοςελίδα - γραφιςτικι επιμζλεια. Ο Ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τθ γραφιςτικι επιμζλεια όλων των εφαρμογϊν, που κα παρουςιάηουν ζνα ενοποιθμζνο, υψθλισ 
αιςκθτικισ αποτζλεςμα, ςε όλα τα υποςυςτιματα. 
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6) Επιμζλεια λογοτφπου - γραφιςτικι επιμζλεια banners. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να καλφψει όλεσ τισ 
ανάγκεσ που κα προκφψουν για γραφιςτικά ςε όλα τα υποςυςτιματα και για όλεσ τισ δράςεισ του ζργου JTI – 
TARGET. 
7) Δθμιουργία κατθγοριϊν, υποκατθγοριϊν, ςελίδων και υποςελίδων (προφίλ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, 
ενθμερωτικά άρκρα κ.τ.λ.). H διαδικτυακι πφλθ ενοποιθμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να δίδει τθ 
δυνατότθτα ςτο διαχειριςτι του ςυςτιματοσ να δθμιουργεί όςεσ κατθγορίεσ, υποκατθγορίεσ, ςελίδεσ και 
υποςελίδεσ χρειαςτεί. Επιπλζον, κα πρζπει να δίνεται θ δυνατότθτα για: 

a) Ειςαγωγι και παραμετροποίθςθ κατθγοριϊν (απεριόριςτεσ κατθγορίεσ - υποκατθγορίεσ). 
b) Ειςαγωγι άρκρων και γενικϊν πλθροφοριϊν για τθν αρχικι διάκεςθ τθσ ιςτοςελίδασ. 
c) Στοιχεία επικοινωνίασ - φόρμα επικοινωνίασ επιςκεπτϊν. 
d) SEO & υπθρεςίεσ για τθν καλφτερθ κατάταξθ του δικτυακοφ τόπου ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν 

αναηιτθςθσ. 
e) Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Δεδομζνων (CMS) μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ (διαχειριςτζσ). 

8) Γραφικι διεπαφι χριςτθ. Το περιβάλλον εργαςίασ του χριςτθ κα είναι πλιρωσ γραφικό (GUI) 
χρθςιμοποιϊντασ όλα τα γνωςτά χαρακτθριςτικά (ποντίκι, παράκυρα, μενοφ λειτουργιϊν, κουμπιά λειτουργιϊν, 
λίςτεσ επιλογισ κλπ). 
9) Διεπαφι βαςιςμζνθ ςε τεχνολογίεσ Διαδικτφου. Πλεσ οι λειτουργίεσ κα πρζπει να προςφζρονται 
μζςω web interface, ενϊ θ διεπαφι κα πρζπει να αναπτυχκεί χρθςιμοποιϊντασ τισ τελευταίεσ δυνατότθτεσ των 
τεχνολογιϊν διεπαφϊν. Η πρόςβαςθ κα πρζπει να είναι εφικτι μζςω περιςςοτζρων του ενόσ από τα ευρζωσ 
διαδεδομζνα προγράμματα πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari 
κλπ) χωρίσ να απαιτείται επιπλζον εγκατάςταςθ εφαρμογϊν, με εξαίρεςθ εφαρμογζσ που επαυξάνουν τθ 
λειτουργικότθτα των προγραμμάτων πλοιγθςθσ (plug ins). Θα πρζπει επίςθσ να υπάρχει πλιρθσ ςυμβατότθτα 
με τα πρότυπα του WWW Consortium (W3C) όπωσ CSS, HTML 4.01, XHTML 1.0 κλπ. 
10) Διαφάνεια. Η διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να κρφβει από τουσ χριςτεσ τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 
11) Συνζπεια. Η διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να ζχει ενιαία ςχεδιαςτικι φιλοςοφία ϊςτε να μθν 
μπερδεφεται ο χριςτθσ. Αυτό αφορά τόςο τθ χριςθ κοινισ χρωματικισ παλζτασ όςο και τθ χριςθ κοινϊν 
ςυμβολιςμϊν για ομοειδείσ και παρόμοιεσ λειτουργίεσ. 
12) Απόκριςθ. Ο χρόνοσ απόκριςθσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα πρζπει να είναι ο ελάχιςτοσ 
δυνατόσ, ϊςτε ο χριςτθσ να μθν αναγκάηεται να κοιτάηει τθν οκόνθ του υπολογιςτι περιμζνοντασ τα 
αποτελζςματα. Στθν περίπτωςθ χρονοβόρων λειτουργιϊν, ο χριςτθσ κα πρζπει να ενθμερϊνεται με κατάλλθλα 
οπτικά μζςα ότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ επεξεργαςία ϊςτε να μθν νομίςει ότι το ςφςτθμα δεν αποκρίνεται. 
13) Μοναδικό ςθμείο ειςόδου. Η διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να αποτελεί το μοναδικό ςθμείο ειςόδου 
για όλεσ τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ (ανάλογα με τα δικαιϊματα που ζχουν οριςτεί). Στθν Κεντρικι Σελίδα 
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ κα υπάρχει ειδικόσ ςφνδεςμοσ που κα προτρζπει ςτο χριςτθ να ειςάγει το όνομα και 
τον κωδικό πρόςβαςθσ. Με τθν πιςτοποίθςθ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ κα επιτρζπεται πλζον θ πρόςβαςθ ςτισ 
ανάλογεσ υπθρεςίεσ (single sign-on) χωρίσ να απαιτείται θ πιςτοποίθςθ του χριςτθ για κάκε υπθρεςία 
ξεχωριςτά. 
14) Φιλικότθτα. Πταν ςχεδιάηεται θ διεπαφι χριςτθ κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι απευκφνεται ςε 
όλεσ τισ κατθγορίεσ ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμζνοι με τθν τεχνολογία. Θα πρζπει να 
καταβλθκεί προςπάκεια το περιβάλλον εργαςίασ να είναι όςο το δυνατό πιο απλό ςτθ χριςθ και να 
προςομοιάηει ςτον μζγιςτο βακμό με desktop εφαρμογζσ, υποςτθρίηοντασ drag and drop λειτουργίεσ και 
ανανζωςθ περιεχομζνου χωρίσ επαναφόρτωςθ ςελίδων. 
Συνολικά, Ο Ανάδοχοσ καλείται να προςφζρει το ςφνολο του ηθτοφμενου λογιςμικοφ που απαιτείται για τθν 
υλοποίθςθ τθσ τεχνικισ του λφςθσ και να τεκμθριϊςει τθ ςυμμόρφωςθ τθσ λφςθσ του με τισ τεχνικζσ και 
λειτουργικζσ περιγραφζσ που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ παραγράφου 10. 
Το τελικό παραδοτζο για τθ δράςθ αυτι αποτελεί μια διαδικτυακι πφλθ που πρζπει να ικανοποιεί όλεσ τθν 
προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ. 

3.4 Ρροδιαγραφζσ Εξοπλιςμοφ 
Στα πλαίςια του ζργου ηθτείται από τον Ανάδοχο να προμθκεφςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τον κάτωκι 
αναφερόμενο εξοπλιςμό: 

Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 

1.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ iOS 6 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – 
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (>=64 GB, >=4 inch touchscreen, >=8 Mp Camera) 

2.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Android 4 ι νεότερου ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (>=64 GB, >=4 inch 
touchscreen, >=8 Mp Camera) 

3.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Windows mobile 8 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν(>=64 GB, >=4 inch 
touchscreen, >=8 Mp Camera) 

4.  5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Blackberry OS 10 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
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Α/Α ΡΟΔΙΑΓΑΦΗ 

τεχνολογίασ τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν(>=64 GB, >=4 inch 
touchscreen, >=8 Mp Camera) 

5.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Symbian OS ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

6.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ iOS 6 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ τθσ πλζον 
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (3g, (>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp 
Camera) 

7.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Android 4 ι νεότερου ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ (3g, (>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

8.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Windows mobile 8 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
(3g, (>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

9.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Blackberry OS 10 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (3g, 
>=32 GB, >=6.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

10.  2 ςυςκευζσ MacBook Air (>=13.3 inch screen, >=256 GB SSD Flash Drive, >=Intel Core i7, >=8GB RAM) 

11.  
2 ςυςκευζσ ultrabook (>=13.3 inch screen, >=256 GB SSD Flash Drive, >=Intel Core i7, >=8GB RAM, 
>=windows 7 or equivalent) 

12.  2 user’s licences Xcode SDK, full pack  

3.5 Ρροδιαγραφζσ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, καταχϊρθςθσ πρωτογενοφσ υλικοφ, 
φιλοξενίασ ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθσ, προβολισ και εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 
3.5.1 Ανάλυςθ απαιτιςεων, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, τεκμθρίωςθ, εγκατάςταςθ 
εφαρμογϊν 
Ο Ανάδοχοσ κα οργανϊςει ομάδα εργαςίασ που ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα 
αναλφςουν λεπτομερϊσ το επιχειρθςιακό περιβάλλον λειτουργίασ του λογιςμικοφ. Μζςα από αυτιν τθν 
ανάλυςθ, κα εξαχκοφν οι λεπτομερείσ ανάγκεσ προςαρμογισ και παραμετροποίθςισ του. 
Η ομάδα εργαςίασ του αναδόχου υποχρεοφται ςε μια (1) κατ’ ελάχιςτο μθνιαία τεχνικι ςυνάντθςθ με τθν 
ομάδα ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Ραραδοτζο τθσ ςυγκεκριμζνθσ παραγράφου αποτελοφν οι μθνιαίεσ εκκζςεισ τεκμθρίωςθσ, που ενδεικτικά κα 
πρζπει να αναφζρουν τα εξισ: 

 Ρρόοδοσ ανάπτυξθσ / υλοποίθςθσ όλων των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

 Επίδειξθ ςτθν ομάδα ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ mock – ups των εφαρμογϊν και ανάλυςθ των 
λειτουργιϊν. 

 Ρρόοδοσ δθμιουργίασ και εγκατάςταςθσ βάςθσ δεδομζνων. 

 Ρρόοδοσ υλοποίθςθσ διαδικαςιϊν ροισ εργαςιϊν. 

 Ρρόοδοσ διαςφνδεςθσ εφαρμογϊν. 

 Δθμιουργία των προφίλ όλων των χρθςτϊν, με εξειδικευμζνα menus, δικαιϊματα πρόςβαςθσ κ.λ.π., 
ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό που κα δοκεί. 

 Ρρόοδοσ εγκατάςταςθσ του λογιςμικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του φορζα. 

 Δοκιμζσ λειτουργίασ. 

3.5.2 Υπθρεςίεσ καταχϊρθςθσ 
Ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει το ψθφιακό υλικό που κα ςυλλζξει, από τθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Οποιαδιποτε ανάγκθ για καταχϊρθςθ ψθφιακοφ υλικοφ, βαρφνει εξολοκλιρου τον Ανάδοχο. 
Ραραδοτζο αυτισ τθσ παραγράφου αποτελεί θ ολοκλθρωμζνθ καταχϊρθςθ όλθσ τθσ πλθροφορίασ που ζχει 
ςυλλζξει ο Ανάδοχοσ ςτισ βάςθ δεδομζνων που κα δθμιουργθκοφν ςε όλεσ τισ εφαρμογζσ. 

3.5.3 Υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 
Στόχοσ των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ είναι: 

 Η ολοκλθρωμζνθ μεταφορά τεχνογνωςίασ προσ ζνα ικανό πυρινα ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
οι οποίοι κα αναλάβουν μετά το πζρασ του ζργου τθν διαχείριςθ, υποςτιριξθ του λογιςμικοφ. 

 Η ανάπτυξθ των κατάλλθλων δεξιοτιτων ςτουσ χριςτεσ του νζου λογιςμικοφ, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ 
διαδικαςία τθσ πλιρουσ ζνταξθσ ςε παραγωγικι λειτουργία. 

 Η επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται με τθν αρχικι εξοικείωςθ των χρθςτϊν του λογιςμικοφ και 
τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ προςαρμογισ τουσ ςτα νζα εργαλεία. 
Οι απαιτιςεισ αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα πρζπει να είναι οι εξισ: 

Εκπαιδευόμενοι Ϊρεσ κατάρτιςθσ 

Διαχειριςτζσ ςυςτιματοσ (5 εκπαιδευόμενοι) ≥ 40 

Χριςτεσ ςυςτιματοσ (10 εκπαιδευόμενοι) ≥ 15 

Η εκπαίδευςθ κα πρζπει να είναι εξαντλθτικι ςε βάκοσ και ςε εφροσ αντικειμζνου, ϊςτε ο εκπαιδευμζνοσ να 
καταςτεί ςταδιακά επαρκισ ςτα κακικοντα διαχείριςθσ του όλου ςυςτιματοσ. 
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Ραραδοτζα των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ αποτελεί το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο κα περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

 Εγχειρίδιο χριςτθ. Το εγχειρίδιο χριςτθ κα πρζπει να δοκεί τόςο ςε μορφι .doc όςο και .html, ϊςτε 
να είναι προςβάςιμο μζςω web ςε ελλθνικά, βουλγαρικά & αγγλικά. 

 Εγχειρίδιο διαχειριςτι. Το εγχειρίδιο διαχειριςτι κα πρζπει να δοκεί ςε μορφι .doc και να 
περιγράφει κζματα παραμετροποίθςθσ και διαχείριςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ όπωσ οδθγίεσ 
παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ κ.α. ςτα ελλθνικά, βουλγαρικά & αγγλικά. 

 Ρλιρθσ λειτουργικι και τεχνικι τεκμθρίωςθ του λογιςμικοφ. Ρροετοιμάηονται λεπτομερι εγχειρίδια 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ (operation manuals) και υποςτιριξθσ χρθςτϊν (user manuals) ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, κακϊσ και αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια του ςυςτιματοσ και των εργαλείων διαχείριςθσ (system 
manuals). 

 Ραρουςιολόγια εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν. 

 Εγχειρίδιο εκπαίδευςθσ. 

 Αναλυτικά ςενάρια εκπαίδευςθσ τθσ ομάδασ ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3.5.4 Υπθρεςίεσ ελζγχου λειτουργίασ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να κζςει όλα τα ςυςτιματα - 
εφαρμογζσ ςε λειτουργία κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) μινα. 
Η λειτουργία των ςυςτθμάτων - εφαρμογϊν αναφζρεται ςτο ςτάδιο τθσ πραγματικισ λειτουργίασ του 
ςυςτιματοσ και κα πρζπει να πραγματοποιθκεί: 

 Για το προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

 Ρλάνο ενδεικτικισ ομάδασ χρθςτϊν και ςενάρια χριςθσ. 

 Με τθ ςυμμετοχι μιασ περιοριςμζνθσ, αλλά αντιπροςωπευτικισ ομάδασ χρθςτϊν, καλφπτοντασ το 
ςφνολο των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν. 

 Καλφπτοντασ το ςφνολο των λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ. 

 Χρθςιμοποιϊντασ αντιπροςωπευτικι πλθροφορία για τον ενδελεχι ζλεγχο του ςυςτιματοσ. 
Ο Ανάδοχοσ, κατά τθν περίοδο τθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων - εφαρμογϊν, ζχει τισ παρακάτω υποχρεϊςεισ: 

 Επίλυςθ προβλθμάτων. 

 Διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν. 

 Υποςτιριξθ χρθςτϊν με φυςικι παρουςία ςτελεχϊν του Αναδόχου (ςυλλογι παρατθριςεων από τουσ 
χριςτεσ, υποςτιριξθ ςτο χειριςμό και λειτουργία των υπολογιςτϊν, εφαρμογϊν, κ.λ.π.) 

 Επικαιροποίθςθ (update) τεκμθρίωςθσ. 
Ειδικότερα, ςτισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου κατά τθν περίοδο λειτουργίασ είναι να ελεγχκοφν διεξοδικά: 

 Οι ρυκμίςεισ, παραμετροποιιςεισ και προςαρμογζσ του λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. 

 Η ολοκλιρωςθ των υλοποιθμζνων υποςυςτθμάτων. 

 Οι ρυκμίςεισ του ςυςτιματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ (fine tuning). 

 Οποιαδιποτε άλλθ παράμετροσ επθρεάηει τθν ομαλι λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
Σε περίπτωςθ που κατά τθν περίοδο ελζγχου λειτουργίασ, εμφανιςκοφν προβλιματα ι διαπιςτωκεί ότι δεν 
πλθροφνται κάποιεσ από τισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβαίνει άμεςα ςτισ 
απαραίτθτεσ βελτιωτικζσ παρεμβάςεισ και αναπροςαρμογζσ, ϊςτε το Σφςτθμα, μετά το πζρασ τθσ περιόδου 
ελζγχου λειτουργίασ, να είναι ζτοιμο για παραγωγικι εκμετάλλευςθ (production). 
Ραραδοτζο αυτισ τθσ δράςθσ αποτελεί το απολογιςτικό τεφχοσ για τθσ περίοδο ελζγχου λειτουργίασ, όπου κα 
αναφζρονται, κα καταγράφονται και κ’ αναλφονται όλεσ οι παράμετροι που ςχολιάςτθκαν ςτθν παροφςα 
παράγραφο. 

3.5.5 Υπθρεςίεσ φιλοξενίασ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ φιλοξενίασ του ςυςτιματοσ, τουλάχιςτον για 1 ζτοσ από τθν 
οριςτικι παραλαβι του ζργου. Μετά τθ λιξθ αυτισ τθσ περιόδου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ μεταφορά του 
ςυνόλου των εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων, ςε datacenter τθσ επιλογισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Το κόςτοσ 
εργαςιϊν τθσ μεταφοράσ και παραμετροποίθςθσ του ςυςτιματοσ ςτο νζο datacenter, βαρφνουν εξολοκλιρου 
τον Ανάδοχο. 
Ραραδοτζο αυτισ τθσ δράςθσ είναι οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ των ςυςτθμάτων – εφαρμογϊν και θ μεταφορά του 
ςυςτιματοσ ςε datacenter τθσ επιλογισ του Αναδόχου, μετά το πζρασ του ζργου. 

3.5.6 Υπθρεςίεσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
Η περίοδοσ εγγφθςθσ ζχει ζναρξθ τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου και χρονικι διάρκεια κατ’ ελάχιςτο ζνα (1) 
ζτοσ. Εγγφθςθ μεγαλφτερθ του ενόσ ζτοσ αξιολογείται ςφμφωνα με τον πίνακα κριτθρίων τεχνικισ προςφοράσ. 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ εγγφθςθσ του προςφερόμενου λογιςμικοφ εφαρμογϊν κακ’ όλθ 
τθ διάρκεια αυτι. 
Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ εγγφθςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται για τα παρακάτω: 

 Διόρκωςθ ςφαλμάτων του λογιςμικοφ εφαρμογϊν του ςυςτιματοσ (bug fixing). Ο χρόνοσ 
αποκατάςταςθσ των ςφαλμάτων αυτϊν είναι κατά το μζγιςτο 5 (πζντε) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ ςτιγμι τθσ 
αναγγελίασ τθσ βλάβθσ (μζςω τθλεφϊνου, email, fax). H αποκατάςταςθ είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με 
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λιψθ οδθγιϊν από μακριά (μζςω τθλεφϊνου, email, fax ι web) είτε με επί τόπου επίςκεψθ των ςτελεχϊν του 
Αναδόχου ςτουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν. 

 Βελτιϊςεισ, παράδοςθ, υποςτιριξθ, εγκατάςταςθ τυχόν νζων εκδόςεων του προςφερόμενου 
λογιςμικοφ εφαρμογϊν (releases & new versions, updates) όταν αυτζσ είναι εμπορικά διακζςιμεσ από τον 
Ανάδοχο. 

 Ραράδοςθ ενθμερωμζνου υλικοφ τεκμθρίωςθσ (ζντυπων και θλεκτρονικϊν αντιτφπων) με τισ τυχόν 
μεταβολζσ ι τροποποιιςεισ του ςυςτιματοσ, όταν αυτό είναι διακζςιμο από τον Ανάδοχο. 

3.5.7 Υπθρεςίεσ ενθμζρωςθσ 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ δθμοςιοποίθςθ των εφαρμογϊν και ςτθ ςυμμετοχι δράςεων δθμοςιοποίθςθσ 
των εφαρμογϊν όπωσ εκκζςεισ, κατά τθ χρονικι περίοδο διάρκειασ τθ ςφμβαςθσ. Κατ’ ελάχιςτο κα πρζπει να 
υλοποιιςει ωσ παραδοτζα τθσ παροφςασ παραγράφου, τα κάτωκι αναφερόμενα: 

 Τοποκζτθςθ ενθμερωτικϊν πινακίδων (banner) διαςτάςεων δφο μζτρα φψοσ και ζνα μζτρο πλάτοσ ςε 
εμφανζσ ςθμείο ςτα παρακάτω ςθμεία: Διεκνζσ Αερολιμζνασ «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» ςτθν Ακινα (Νομόσ 
Αττικισ), Αερολιμζνασ «Μζγασ Αλζξανδροσ» ςτθν Καβάλα (Νομόσ Καβάλασ), Αερολιμζνασ «Δθμόκριτοσ» ςτθν 
Αλεξανδροφπολθ (Νομόσ Ζβρου) 

 Εκςτρατεία Κοινοποίθςθσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ όπωσ Facebook, Twitter, Google+ κ.α.  

 Εκςτρατεία Κοινοποίθςθσ Google Ads ι αντίςτοιχθ εφαρμογι 

 Εκςτρατεία Κοινοποίθςθσ με banners ςε δικτυακζσ πφλεσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ, ςφμφωνα με τα 
διεκνι πρότυπα. 

3.6 Χρονοδιάγραμμα Ζργου 
Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου είναι 6 (ζξι) μινεσ. 
Ακολουκεί ςυνοπτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφι των ελάχιςτων διακριτϊν φάςεων υλοποίθςθσ με ςτόχο 
τθν παράδοςθ ενόσ καλϊσ οριςμζνου λειτουργικοφ αποτελζςματοσ, εντόσ των προκεςμιϊν του 
χρονοδιαγράμματοσ, ωσ ελάχιςτθ απαίτθςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι κα αναμζνει να ζχουν παραδοκεί τα 
ελάχιςτα προδιαγραφόμενα παραδοτζα. 
Στθν περιγραφι των φάςεων να υπάρχουν πίνακεσ με τα κατ’ ελάχιςτον ηθτοφμενα παραδοτζα και με τα 
αποδεκτά ανϊτατα χρονικά περικϊρια παράδοςθσ τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 
ςυμμορφωκοφν πλιρωσ με τισ χρονικζσ απαιτιςεισ και τα ηθτοφμενα παραδοτζα. 
Στθν προςφορά τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να παρακζςουν χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, ςυμβατό 
με τθ μεκοδολογία υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ ζργου που κα ακολουκθκεί. 

Φάςεισ Ρεριγραφι Ραράδοςθ 

Φάςθ 1 
Σχεδιαςμόσ ζργου, δείγματα εφαρμογϊν και δοκίμια 
προτεινόμενων λφςεων 

Ζνασ (1) μινασ από τθν υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 

Φάςθ 2 Ανάπτυξθ περιεχομζνου 
Τρεισ (3) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

Φάςθ 3 
Διαδικτυακι Ρφλθ, Εφαρμογζσ για ζξυπνα τθλζφωνα και 
Εξοπλιςμόσ 

Ρζντε (5) μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ 

Φάςθ 4 Ολοκλιρωςθ Ζργου 
Ζξι (6) μινεσ από τθν υπογραφι 
τθσ Σφμβαςθσ 
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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
4. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 
Ραρακάτω παρουςιάηονται γενικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Διαγωνιςμό. 

4.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Αϋ Μζροσ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 
Ο Διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδότθςισ του από το Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ 
Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Βουλγαρία 2007 – 2013 και υλοποιείται από τθν Ρεριφζρεια Ανατολικισ 
Μακεδονίασ – Θράκθσ. 
Γίνονται δεκτζσ Ρροςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 

4.2 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου 
Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Διαςυνοριακισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ Ελλάδα-Βουλγαρία 
2007-2013, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (κοινοτικι ςυνδρομι) και από Εκνικοφσ 
Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι). 
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ 
Ρράξθσ (ΣΑΕΡ) 3318/2012ΕΡ33180025.  
Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 383.000,00 € ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 
23% 
Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΑΚΗΣ 
Διεφκυνςθ: Δ. Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι 
Τθλζφωνα Επικοινωνίασ : +30-25310 83000 
FAX : +30-25310 83029 
E-mail: c.partsias@pta-emth.gr  
Ρλθροφορίεσ: Χριςτοσ Ράρτςιασ  

4.3 Νομικό και Θεςμικό πλαίςιο Διαγωνιςμοφ 
Ο διαγωνιςμόσ ακολουκεί τθν διαδικαςία του Διεκνοφσ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςε: 
1. Των άρκρων 190 ζωσ 193 "Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ" του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') "Νζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ", 
2. Τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ (ΦΕΚ 
78/4-2-98 τ. Β), 
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/95 "Ρρομικειεσ δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων" (ΦΕΚ 19 
Α), όπωσ αυτόσ ιςχφει, 
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 
άλλεσ διατάξεισ" (ΦΕΚ 247 Α), 
5. Οδθγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 περί 
ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του 
παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Συμβουλίου περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν 
τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςυμβάςεων κακϊσ και τον 
Κανονιςμό (ΕΚ) 1422/2007). 
6. Το Ρ.Δ. 60/2007 "Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτα διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ 'περί 
ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν', όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005." (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007). 
7. Τισ διατάξεισ του ΡΔ 118/2007 "Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (ΚΡΔ)", όπωσ εν προκειμζνω και 
ςφμφωνα με τθν φφςθ του ζργου δφναται να ιςχφουν αναλογικά ι ςυμπλθρωματικά και κατά το μζροσ που δεν 
αντίκειται ςτισ διατάξεισ τθσ του ΡΔ 60/2007. 
8. Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων - 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 
395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με 
τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 
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9. Το Ν.2472/1997, Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
το Ν.3471/2006, Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ ςτον τομζα των 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και τροποποίθςθ του Ν2472/97  
10. Τθν αρικμ. 35130/739/09-08/2010 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ 1291 τ. Β) απόφαςθ 
αναπροςαρμογισ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 του Ν. 2362 του 1995 (ΦΕΚ 247 Α') 
11. Τθν με αρικμ. 14023/ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ 415 12/4/2010 T.B) Υπουργικι Απόφαςθ Διαχείριςθ 
Συςτιματοσ και Ελζγχου των Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων του ςτόχου 3 "Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία", 
όπωσ αυτι ιςχφει 
12. Τθν αρικμ. 1124/09-04-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΘΟΨ-ΒΗ8) Απόφαςθ μασ περί Ζγκριςθσ Διάκεςθσ Ρίςτωςθσ 
για τθν υλοποίθςθ του ζργου ‘JTI-TARGET’ 
13. Το από 05/03/2013 Ρρακτικό τθσ Ομάδασ Διαχείριςθσ του  Ζργου 
14. Τθν ειςιγθςθ τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ του άρκρου 21 του Κανονιςμοφ Οικονομικισ Διοίκθςθσ και 
Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ για τθ διενζργεια Διαγωνιςμϊν, θ οποία ςυγκροτικθκε με 
τθν αρικ. 3871/22.11.2011 (ΑΔΑ:45ΨΟΟΨ-ΙΨΟ) απόφαςι μασ . 
15. Τθν αρικ. 1125/09-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΘΟΨ-ΗΧΕ) απόφαςθ μασ , περί ζγκριςθσ οικονομικισ δαπάνθσ 
για τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

4.4 Κοινό Λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (CPV) 
Οι αναφερόμενεσ ςτο μζροσ Α’ «Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ ζργου» τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ 
δθμοπρατοφμενεσ υπθρεςίεσ ταξινομοφνται ωσ παρακάτω ανά κατθγορία και περιγραφι υπθρεςιϊν ςφμφωνα 
με το Κοινό Λεξιλόγιο για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ (CPV): 
1. (CPV)72500000-0:Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ  
2. (CPV)72000000-5:Υπθρεςίεσ τεχνολογίασ των πλθροφοριϊν: παροχι ςυμβουλϊν, ανάπτυξθ λογιςμικοφ, 

Διαδίκτυο και υποςτιριξθ 
3. (CPV)72212000-4: Υπθρεςίεσ προγραμματιςμοφ λογιςμικοφ εφαρμογϊν  
4. (CPV)72212422-3:Ρλατφόρμεσ υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ  
5. (CPV)72312000-5: Υπθρεςίεσ ειςαγωγισ δεδομζνων  
6. (CPV)72314000-9: Υπθρεςίεσ ςυλλογισ και διαταξινόμθςθσ δεδομζνων  
7. (CPV)72320000-4: Υπθρεςίεσ βάςεων δεδομζνων  
8. (CPV)72400000-4: Υπθρεςίεσ Διαδικτφου  
9. (CPV)72413000-8: Υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ τοποκεςιϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ (WWW)  
10. (CPV)72415000-2: Υπθρεςίεσ φιλοξενίασ τοποκεςιϊν Ραγκόςμιου Ιςτοφ (WWW)  
11. (CPV)73000000-2: Υπθρεςίεσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ, κακϊσ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ παροχισ 

ςυμβουλϊν  
12. (CPV)30000000-9: Μθχανιματα γραφείου και υπολογιςτζσ, εξοπλιςμόσ και προμικειεσ εκτόσ από 

ζπιπλα και πακζτα λογιςμικϊν 
13. (CPV)30213200-7: Φορθτοί υπολογιςτζσ για τθν ειςαγωγι χειρόγραφου κειμζνου με τθ χριςθ γραφίδασ  

4.5 Ημερομθνία αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ 
Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ: 
1. ςτθν εφθμερίδα Ε.Ε. 
2. Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ 
3. Στον ελλθνικό τφπο. 
Καταχωρικθκε επίςθσ και ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ http://www.pamth.gov.gr, http://www.pamth.eu.  
Το κόςτοσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτον ελλθνικό τφπο κα βαρφνει τον ανάδοχο.  

4.6 Τόποσ και χρόνοσ υποβολισ Ρροςφορϊν 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν Τρίτθ 4 Ιουνίου 2013 & ϊρα 11:00 ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ Δ. 
Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι 
Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά 
επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

4.7 Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ 
Η διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Διαδίκτυο και, ςυγκεκριμζνα, από τθν ιςτοςελίδα 
http://www.pamth.gov.gr, http://www.pamth.eu Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ κα πρζπει να αποςτζλλουν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι email με τθν ζνδειξθ: ΘΕΜΑ «Στοιχεία ενδιαφερομζνου προκιρυξθσ JTI – TARGET», 
όπου κα αναφζρονται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ ςτοιχεία: επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ονοματεπϊνυμου υπεφκυνου επικοινωνίασ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να 
μπορεί να κοινοποιεί ςε όλουσ απαντιςεισ, διευκρινίςεισ, λοιπά ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία. 
Ρροςφορά διαγωνιηομζνου ο οποίοσ δεν ζχει αποςτείλει τα ςτοιχεία του ςφμφωνα με τθν παραπάνω 
διαδικαςία, δεν γίνεται αποδεκτι. 
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4.8 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν μόνο γραπτϊσ (email ι fax) ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι 
διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ μζχρι και τθν 20θ/05/2013. Η Ανακζτουςα Αρχι κα 
απαντιςει ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, ςε όλουσ όςουσ ζχουν 
παραλάβει τθ Διακιρυξθ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει οριςτεί για τθν 
υποβολι των Ρροςφορϊν. 
Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Κανζνασ υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

5. Δικαίωμα Συμμετοχισ – Δικαιολογθτικά 
5.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν 
προςϊπων, που: 

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Συμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςτα κράτθ – μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
Αϋ139) υπό τον όρο ότι θ ςφμβαςθ καλφπτεται από τθν Σ.Δ.Σ. – ι  

 είναι εγκατεςτθμζνα ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ευρωπαϊκζσ ςυμφωνίεσ με τθν Ε.Ε. ι 

 ζχουν ςυςτακεί με τθ νομοκεςία κράτουσ – μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ ι του κράτουσ – μζλουσ που ζχει 
υπογράψει τθ Σ.Δ.Σ. ι τθσ τρίτθσ χϊρασ που ζχει ςυνάψει ευρωπαϊκι ςυμφωνία με τθν Ε.Ε. και ζχουν τθν 
κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι του ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό μιασ εκ των ανωτζρω 
χωρϊν 
τα οποία: 
1. πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτισ παραγράφουσ 5.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και 5.6 
Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ 

5.2 Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ 
Δεν ζχουν Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 5.3 Δικαίωμα Συμμετοχισ 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 5.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

 Πςοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 5.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ 

 Πςοι ζχουν κθρυχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 
δθμόςιου τομζα 

 Πςοι ζχουν τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου 
τομζα 

 Πςοι υποψιφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ που αναφζρονται ςτο Άρκρο 43.1 του ΡΔ 60/2007, 
ιτοι υπάρχει εισ βάροσ τουσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι 
περιςςότερουσ από τουσ κατωτζρω λόγουσ: 
α)  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
β)  δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 
1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου 
γ)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
δ)  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 
91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ε) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
δωροδοκίασ και δόλιασ χρεοκοπίασ. 

 Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ 

 Οι ενϊςεισ προςϊπων, ςε περίπτωςθ που οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου αυτισ, ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ 

 Πςα πρόςωπα, μετζχουν αυτόνομα ι ςε Ζνωςθ ι ωσ υπεργολάβοι ςε περιςςότερα του ενόσ ςχιματα 
διαγωνιηόμενων. 

 Πςοι διαγωνιηομζνοι δεν ζχουν αποςτείλει τα ςτοιχεία τουσ, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία τθσ 
παραγράφου 4.6. 
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5.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά τουσ, τα ακόλουκα κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν 
Συμμετοχισ», ςυμπλθρωμζνουσ τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ: 
1. Στθ ςτιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που κα πρζπει 
να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά 
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό 
πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο 
3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ 
εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι 
4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι 
ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ» ςτο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο 
δικαιολογθτικό 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1.  Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.7 Εγγφθςθ 
Συμμετοχισ 

ΝΑΙ   

2.  Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 ςτισ οποίεσ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ και ςτισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα 
υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ του: 
Α: 
1. Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο 
άρκρο 43 του ΡΔ 60/2007. 
2. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ςυνδιαλλαγι (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν 
προςϊπων ςε ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία) και επίςθσ ότι δεν ζχει κινθκεί εναντίον του 
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ςυνδιαλλαγισ (ι ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων ςε 
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία). 
3. Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ καταβολισ ειςφορϊν ςε οργανιςμοφσ 
κφριασ και επικουρικισ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. 
4. Είναι κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ι τθσ κατάκεςισ τθσ ςτο 
ταχυδρομείο εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο αναγράφοντασ και το ειδικό επάγγελμά 
του (τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα Μθτρϊα 
του οικείου Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ 
τουσ και το ειδικό επάγγελμα τουσ). 
5. Σε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει για τθ 
ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 25 
του Ν3614/2007. 
6.  Εφόςον πρόκειται για ςυνεταιριςμό, ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 
7. O/οι νόμιμοσ/οι εκπρόςωποσ/οι του υποψθφίου αναδόχου (ςθμ.: εφόςον πρόκειται 
για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ αυτϊν, εφόςον πρόκειται για Ε.Ρ.Ε. οι 
διαχειριςτζσ αυτισ, εφόςον πρόκειται για Α.Ε., ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ αυτισ, 
οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
Ρροςφοράσ τουσ ι τθσ κατάκεςισ ςτθσ ςτο ταχυδρομείο:  
- i. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο 
από τα αδικιματα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 43 του ΡΔ60/2007, ιτοι: Α) ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ 
πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ 
ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, Δ) 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται από το άρκρο 1 τθσ 
οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
- ii. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, 

ΝΑΙ   
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τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ. 
Β: 
1. Δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμόςιου 
τομζα. 
2. Δεν ζχει τιμωρθκεί με αποκλειςμό από τουσ διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν ι 
υπθρεςιϊν του δθμόςιου τομζα. 
Γ: 
1. Η Ρροςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ.  
2. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για απόφαςθ του Οργάνου Λιψθσ 
Αποφάςεων τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ματαίωςθσ, ακφρωςθσ ι διακοπισ του διαγωνιςμοφ. 

3.  Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: 
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε: 
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ, 
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί 
όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει), 
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ των εταίρων περί 
εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου, 
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να 
περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου 
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο 
νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν Ρροςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ, 
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί μθ λφςθσ τθσ 
εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ Ρροςφορϊν. 
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, 
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων 
του καταςτατικοφ. 
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 
Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Ρρόςωπο, οφείλει να κατακζςει: 
1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει: 
1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό 
νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).  
2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο 
να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:  

 ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και  

 ςτο Διαγωνιςμό 
3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου: 

 να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, 

 να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του 
Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

 να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader), 

 να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν 
εκπλιρωςθ του Ζργου 

 να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ 
εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν 
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ 
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Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία 
κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον 
υποψιφιο Ανάδοχο εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ». 

5.4 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ οφείλει να κατακζςει εντόσ 
είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά. Θα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτο «Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ», ςυμπλθρωμζνουσ 
τουσ παρακάτω πίνακεσ κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με τθ νομικι τουσ μορφι), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ακόλουκεσ επεξθγιςεισ/οδθγίεσ: 
1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά που κα 
πρζπει να υποβλθκοφν υποχρεωτικά μαηί με τθν Ρροςφορά. 
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ» όπου ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ», ςθμαίνει ότι το αντίςτοιχο 
δικαιολογθτικό πρζπει να υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο. 
3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΗΣΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψιφιου Αναδόχου που ζχει τθ μορφι 
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίςτοιχο δικαιολογθτικό υποβάλλεται ι όχι. 
4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΗ» κα καταγραφεί από τον υποψιφιο Ανάδοχο το αντίςτοιχο κεφάλαιο ι 
ενότθτα του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ» ςτο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτοφμενο 
δικαιολογθτικό. 

5.4.1 Οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει 
να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

8.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι 
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ 

ΝΑΙ   
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ειδοποίθςθσ. 

9.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ 
τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για 
το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ   

11.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

12.  Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ 

ΝΑΙ 
1
   

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ 
όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από 
τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

5.4.2 Οι Αλλοδαποί Ρολίτεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν 
ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 
δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, 
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για τα αδικιματα που 
προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί 
προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το 
απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που 
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ 
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο ΝΑΙ   

                                                           
1
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

8.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να 
παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ΝΑΙ   

9.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει 
όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει 
ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ   

11.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

12.  Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. 

ΝΑΙ 
2
   

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν 
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ 
Βεβαίωςθ, με Υπεφκυνθ Διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία 
κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ 
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ 
εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

5.4.3 Τα θμεδαπά Νομικά Ρρόςωπα 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι και 
διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. γ) Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. 
δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςτεί για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ για κάποιο από 
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, 
δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 
παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   
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2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των 
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα 
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

ΝΑΙ   

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

8.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

9.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

10.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα 
του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ 
και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 

ΝΑΙ   

11.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

13.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

14.  Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ. ΝΑΙ   

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ 
όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από 
τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 
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5.4.4 Οι ςυνεταιριςμοί 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι 
διαχειριςτζσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, 
απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για 
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των 
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα 
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί νόμιμα.  ΝΑΙ   

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ. Το 
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

8.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.  

ΝΑΙ   

9.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

10.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

11.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί 
να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του υποψιφιου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν 
προςωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

14.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ NAI   
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ 

15.  Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

ΝΑΙ 
3
   

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ 
όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με Ζνορκθ Βεβαίωςθ του 
υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από 
τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ εντόσ του «Φακζλου 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

5.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
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1.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 
από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του 
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ του 
νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, 
απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για 
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 43 παράγρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 
16.03.2007) περί προςαρμογισ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 
2004/18/ΕΚ. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των 
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα 
(λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ). 

ΝΑΙ   

3.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο 
δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ 
πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

4.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ 
κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να 
ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

5.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που 
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

6.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό 
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

                                                           
3
 Εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ μζςω Αντιπροςϊπου 

που δεν είναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του.  
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7.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που 
προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το 
πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

8.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να ζχει 
εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

9.  Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κζςθσ ςε ςυνδιαλλαγι. Το πιςτοποιθτικό 
αυτό πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ 
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

10.  Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, 
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου 
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να 
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί 
να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ 
οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο 
από αυτόν προςωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα οποία να 
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

13.  

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία 
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του 
Διαγωνιςμοφ. 

ΝΑΙ   

14.  
Ζγγραφο παροχισ ειδικισ πλθρεξουςιότθτασ προσ εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ.  

ΝΑΙ   

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν 
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 
αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν προβλζπεται Ζνορκθ 
Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικι αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου Αναδόχου ςτθν οποία 
κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Η Ζνορκθ αυτι Βεβαίωςθ 
κα υποβλθκεί υποχρεωτικά από τον υποψιφιο Ανάδοχο ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ 
εντόσ του «Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ». 

5.4.6 Οι ενϊςεισ-κοινοπραξίεσ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

Α
Ρ

Α
ΙΤ

Η
ΣΗ

 

Α
Ρ

Α
Ν

ΤΗ
ΣΗ

 

Ρ
Α


Α

Ρ
Ο

Μ
Ρ

Η
 

1.  Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, 
θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ). 

ΝΑΙ   

5.5 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινιςεισ 
Υποχρεϊςεισ ςχετικά με υποβολι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ/Κατακφρωςθσ 
1. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά 
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
2. Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα, κα προςκομίηονται με νόμιμα κεωρθμζνο το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ.  

Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία 
1. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ευκφνεται αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί 
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μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
2. Η κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
3. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ 
με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα Μζλθ κα 
εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει 
ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να 
ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προςόντα αντίςτοιχα του Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του 
Διαγωνιςμοφ. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι αποκλειςμοφ, τθν 
τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά δικαιολογθτικά και 
λοιπά ςτοιχεία εντόσ του φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 

i) Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα  
1. Να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (ζτθ 2010,2011,2012) μεγαλφτερο 

από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του 
προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

1.2 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ, 
υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων 2010,2011,2012, ςε περίπτωςθ που 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ 
που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν. 

ii) Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
1. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανόσ να αντεπεξζλκει 

πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ 
ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να: 

 διακζτει επαγγελματικι μεκοδολογία ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ζργων πλθροφορικισ, ανάλυςθσ, 
ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ, υλοποίθςθσ ι/και ολοκλιρωςθσ λφςεων πλθροφορικισ, 
εγκατάςταςθσ λογιςμικοφ και υλικοφ, αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, και 
παραγωγικισ λειτουργίασ (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ, υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ τθσ λειτουργίασ) πλθροφορικϊν 
ςυςτθμάτων  

 διακζτει ςτθν οργανωτικι του δομι, οντότθτεσ (όπωσ ενδεικτικά Τμιματα, Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ) με 
αρμοδιότθτα τθ Διαχείριςθ Ζργων, τθν Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ, τθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Συςτθμάτων 
Ρλθροφορικισ, ι ιςοδφναμεσ δομζσ με αρμοδιότθτεσ που ςτθρίηουν τισ παραπάνω διεργαςίεσ υλοποίθςθσ του 
κφκλου ηωισ ενόσ Ζργου πλθροφορικισ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν 
Ρροςφορά ου εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

1.1 Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψιφιου Αναδόχου: 

 επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια εξυπθρζτθςθσ,  

 τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ 

 προϊόντα και υπθρεςίεσ  

1.2 Ρεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν του ςτο ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και παραγωγικι λειτουργία (υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ι 
υποςτιριξθσ) πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. 
Απαιτείται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να διακζτει ςε ιςχφ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει πιςτοποιθτικά  

 ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο του. 

1.3 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ 
του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα κακϊσ και τισ ςχετικζσ 
δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται ο υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομθνία 
Διλωςθσ 
Συνεργαςίασ 

   

   
 

2. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι 
ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτο πλαίςιο ςυναφϊν Ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό 
ανάκεςθ Ζργο. Στθν εμπειρία του Αναδόχου προςμετράτε και θ εμπειρία του υπεργολάβου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με 
τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 
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2.1  Ρίνακα των κυριότερων ζργων προμικειασ, εγκατάςταςθσ, ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ, κζςθσ ςε λειτουργία και 
ολοκλιρωςθσ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων μζςω τεχνολογιϊν διαδικτφου & κινθτισ τθλεφωνίασ που εκτζλεςε ι ςτα 
οποία ςυμμετείχε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι ςυναφι με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 
Ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΟΥ (από 

– ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΟΥΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 
ΡΕΓΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ ΣΤΟ 
ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 
(προχπολογιςμό

σ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΙΩ

ΣΗΣ 
(τφποσ & 

μ/νία 

         

Ππου: 

- «ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ»: Βεβαίωςθτθσ εξζλιξθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ ι του επιτυχοφσ αποτελζςματοσ του 
Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ, 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ διακζςιμθσ υπθρεςίασ, Υπεφκυνθ Διλωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, κοκ 
o εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο 
παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  
o εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ 
Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και θ 
ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου ι υπεφκυνθ διλωςθ υποψθφίου αναδόχου. 
Από τα παραπάνω ζργα, o υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ 
ολοκλθρϊςει ςυναφι ζργα με το αντικείμενο του υπό ανάκεςθ Ζργου, τα τελευταία 5 ζτθ τα οποία και κα περιγράψει 
αναλυτικά (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ κα πρζπει να πλθροφνται ακροιςτικά). Συναφι Ζργα κεωροφνται τα παρακάτω: 
Α) Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Ρυλϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει 
ολοκλθρϊςει ζνα ζργο. 
Β) Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ Διαδικτυακϊν Ρυλϊν παροχισ Τουριςτικϊν Υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει 
ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον ζνα ζργο. 
Γ) Υλοποίθςθ εφαρμογϊν για ζξυπνα τθλζφωνα και/ ι ζξυπνεσ ςυςκευζσ. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει 
τουλάχιςτον ζνα ζργο. 
Σθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των 
δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ των βεβαιϊςεων και λοιπϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων δεν κα λαμβάνεται 
υπόψθ θ παρακζτουςα εμπειρία του υποψθφίου. 

3. Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και επαγγελματικοφ τφπου δεξιότθτεσ για τθν ανάλθψθ του Ζργου. 
Συγκεκριμζνα απαιτείται, κατ’ ελάχιςτο: 
1. Να διατεκεί ζναν Υπεφκυνο Ζργου (ΥΕ) με τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν (ΑΕΙ ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 
εξωτερικοφ) ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ (πλθροφορικισ, πολυτεχνικϊν ςχολϊν) 

 Δεκαετι (10), τουλάχιςτον, επαγγελματικι εμπειρία ςτθ πλθροφορικι 
2. Να διατεκεί ζναν Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ζργου (ΑΥΕ) με τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρία: 

 Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν (ΑΕΙ ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων 
εξωτερικοφ) ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ (πλθροφορικισ, πολυτεχνικϊν ςχολϊν). 

 Δεκαετι (10), τουλάχιςτον, επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ζργων  
3. Να διατεκεί επαρκι ςτελζχωςθ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των παραδοτζων του ζργου. 

3.1 Ρίνακασ τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 
όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου – Θζςθ 
ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπομινεσ 
Ροςοςτό 
ςυμμετοχισ* (%) 

     

     

     
 

 *ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των ςυνολικϊν προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ 
των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

3.2 Αναλυτικά Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου  

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 
1.  Η αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ επί των ανωτζρω ςτοιχείων 

τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ. 

2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο 
τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία 
δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων. 

3.  Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ 
τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

4.  Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων, 
κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ του ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ 
του. 

5.  Επιτρζπεται θ κάλυψθ των προχποκζςεων ςυμμετοχισ ανωτζρω, από τρίτουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 46 (παράγραφοσ 
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3) του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ – εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ – 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ του τρίτου, ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του 
υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ. 

6.  Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

5.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ 
Η Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από 
Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 5% του 
προχπολογιςμοφ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ), ιτοι €19.150,00 ευρϊ. 
1. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι 
άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ, και 
ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να 
προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι 
πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυιςεων. 
2. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα παραπάνω εκτόσ τθσ 
Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
3. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα. 
4. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, αρνθκεί να 
υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει -προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ- τθν Εγγυθτικι 
Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, που απορρζει 
από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ 
τθσ Ανακζτουςα Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. 
5. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον μινα μετά τον 
χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του Διαγωνιςμοφ με τθν κατάκεςθ από 
αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από 
τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν αςκθκεί ζνδικα μζςα από 
τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. 
6. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο ότι αυτι 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ. 

6. Κατάρτιςθ - Υποβολι Ρροςφορϊν 
6.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 
Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ τθν 
αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Δ. 
Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι. 
Κατά τθν υποβολι τουσ οι Ρροςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για πρωτοκόλλθςι τουσ. 
Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν οριςμζνθ κατά το άρκρο 4.6 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία 
και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η θμερομθνία αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων 
τθσ Ανακζτουςασ αρχισ όπου γίνεται και χρονοςιμανςθ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Ρροςφορζσ παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν 
απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα υποβολισ τουσ. 
Δε κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα είτε 
ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα. 
Η Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το 
περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν. 

6.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 
Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι Ρροςφορζσ κατατίκενται 
μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα 
Διακιρυξθ. 
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ, δθλαδι: 
Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. 5.3. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον 
Φάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται. 

Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου, τα 
οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. 6.2.2 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του υποψιφιου 
Αναδόχου, τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παρ. 6.2.3 
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ΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ δεν υποβάλλονται κατά τθ φάςθ υποβολισ των Ρροςφορϊν των 
υποψθφίων Αναδόχων. 
Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ: 
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ: 

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) αντίγραφο  
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. 

Τεχνικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο, 

- ζνα (1) αντίγραφο, 
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

Οικονομικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο, 

- ζνα (1) αντίγραφο, 
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ «Open areas digital 

guides and applications»ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
« Joint Tourism Initiative Targeting Heritage (JTI-TARGET)» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΑΚΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σεηάξηε 5 Ινπλίνπ 2013 & ψξα 10:00 
 

Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του 
φακζλου. 
Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και 
αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ. 
Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να 
επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 
Οι Ρροςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά 
ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 
Σε ζνα από τα αντίτυπα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ 
λζξθ “ΡΩΤΟΤΥΡΟ” και να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι 
επικρατζςτερο από τα άλλα αντίτυπα και τα θλεκτρονικά αντίγραφα, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το 
πρωτότυπο. 
Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά των όρων τθσ 
Διακιρυξθσ. 
Οι Ρροςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα, ςβθςίματα, διαγραφζσ, 
προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και 
μονογραμμζνθ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ Ρροςφοράσ 
χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ, για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψιφιο Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ. 
Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των Ρροςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. 
Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ 
που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι 
για τον υποψιφιο Ανάδοχο και δεν κεωρείται αντιπροςφορά. 
Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον ηθτθκοφν, ςε χρόνο που κα 
ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι. 

6.2.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 
Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει 
τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ 
τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία 
προςδιορίηονται ςτισ παραγράφουσ: 

 5.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 
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 5.6 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ,  

 5.7 Εγγφθςθ Συμμετοχισ. 

6.2.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 
Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα παρακάτω 
ςε ςειρά: 

1. Αντίλθψθ του προςφζροντασ για το ζργο 
1.1 Αντικείμενο, ςτόχοι & κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του ζργου 

2. Ρεριγραφι τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 
2.1 Λειτουργικζσ Ρροδιαγραφζσ 

2.2 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

3. Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ Ζργου 
3.1 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ 

3.2 Μεκοδολογία διαχείριςθσ / διοίκθςθσ ζργου και διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ 

3.3 Χρονοδιάγραμμα φάςεισ και παραδοτζα ζργου 

4.  Υπθρεςίεσ Ζργου 
4.1 Ψθφιακόσ Ρολυμεςικόσ Οδθγόσ 

4.2 Συλλογι, δθμιουργία και ανάπτυξθ πρωτογενοφσ υλικοφ 

4.3 Διαδικτυακι πφλθ ενοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 

4.4 Ρροδιαγραφζσ εξοπλιςμοφ 

4.5 Ρροδιαγραφζσ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, καταχϊρθςθσ πρωτογενοφσ υλικοφ,γλωςςϊν εφαρμογισ, 
φιλοξενίασ ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθσ, ενθμζρωςθσ και εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 

4.6 Χρονοδιάγραμμα ζργου 

5.  Σχιμα Διοίκθςθσ - Ομάδα Ζργου 
5.1 Σχιμα διοίκθςθσ και Οργάνωςθ του Ζργου 

5.2 Στελζχωςθ και ςτοιχεία απαςχόλθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου 

6 Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

Επίςθσ ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει ςε ΡΑΑΤΗΜΑ: 

- οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου και 
απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ. 

6.2.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» 
Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει 
ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.  

6.2.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» 
Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται 
να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, πρζπει να περιζχει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου 
τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο “Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ”. 

6.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν 
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για τρεισ (3) μινεσ από τθν επόμενθ μζρα 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
Η ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ 
λιξθ τθσ, για διάςτθμα ακόμθ τριϊν (3) μθνϊν . 
Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ 
τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 
Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ 
και ειδικότερα: 

 απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ 

 κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια 

6.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα 
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί 
λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
Η Ρροςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν τα οποία δεν είναι απαραίτθτα για τθν ικανοποίθςθ των 
απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ δεν αποκλείεται, κα διαχωρίηεται όμωσ ςαφϊσ, τόςο ςτθν Τεχνικι όςο και ςτθν 
Οικονομικι Ρροςφορά και κα διευκρινίηεται ότι πρόκειται περί Ρροςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν. 
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6.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα 
Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων 
κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο 
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. 
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ 
Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. 
Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε προςφερόμενο είδοσ, για 
να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. 
Ρροςφερόμενο είδοσ το οποίο αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται 
με μθδενικι αξία. Η τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ λογιςτικισ 
αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. Ρροςφορά που δε 
δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Για 
τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν 
τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ. Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι 
υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, 
να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να 
ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε 
προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν. 

7. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 
7.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και Κατακφρωςθσ 
του Διαγωνιςμοφ 
7.1.1 Διαδικαςία διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν 
Η αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των Ρροςφορϊν ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Δ.Τςετινζ 
7, 69100 Κομοτθνι, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 
Οι Ρροςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι πρωτοκολλοφνται και ςε κάκε φάκελο 
ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ. 
Η αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν τθν θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 
Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 
1. Ανοίγονται, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα 
ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ κατά φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι 
διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον διατίκεται. 
2. Οι Φάκελοι Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά μονογράφονται, και 
αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι φυλάςςονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 
τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και 
φυλάςςεται. 
3. Η αρμόδια Επιτροπι, ελζγχει μόνο ωσ προσ τθν αρικμθτικι πλθρότθτα και εγκυρότθτα (δθλ. ζναντι 
του πίνακα δικαιολογθτικϊν) τα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. Ανάλογα με τον αρικμό και τον όγκο των 
δικαιολογθτικϊν θ αρμόδια Επιτροπι, δφναται να ελζγξει το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν και τθν 
πλιρωςθ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ – κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςε επόμενθ δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ. 
4. Μετά τον ζλεγχο τθσ κάλυψθσ του κριτιριου ςυμμετοχισ μζςω τθσ εξζταςθσ του περιεχομζνου των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο 
αποφαίνεται ςχετικά, και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με 
τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των 
Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ρροςφορά ωσ προσ τα δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ ζχει γίνει αποδεκτι. 
5. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν επαναφζρονται 
ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςθ τουσ, όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτο 
διαγωνιςμό (βάςει των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςα Αρχι. Οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ 
των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται. 
6. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο. 
7. Η αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτο 
αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχι, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ 
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υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και 
θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ 
Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει αποδεκτι. 
8. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 
επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςι τουσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Πςεσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Ομοίωσ επιςτρζφονται και οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν 
είχαν αποςφραγιςκεί. 
9. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται από 
τθν αρμόδια Επιτροπι, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο. 
10. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, 
ςυντάςςει τον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με 
τα κριτιρια αξιολόγθςθσ το κριτιριο ανάκεςθσ του διαγωνιςμοφ, από τον οποίο προκφπτει ο προτεινόμενοσ 
προσ κατακφρωςθ του Ζργου, επικρατζςτεροσ Ανάδοχοσ. 
11. Η αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το 
οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ το αποτζλεςμα του 
Διαγωνιςμοφ.  
12. Ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν, (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, Τεχνικι και 
Οικονομικι Ρροςφορά) γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ, εντόσ των χρονικϊν ορίων 
που ζχουν κακοριςκεί με τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ. 
13. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ μόνο των 
ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν να 
πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) φςτερα 
από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι. Η εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα γίνει χωρίσ 
απομάκρυνςι τουσ από το χϊρο τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ φωτοαντιγραφι ι με 
οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθσ, αναπαραγωγισ ι αναμετάδοςθσ.  
14. Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει 
πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. 

7.1.2 Διαδικαςία αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 
Η αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ Ρροςφορά. 
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα παρακάτω: 

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

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

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

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

όπου: 
Βmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά  
Βi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i 
Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι  
Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i  
Λi το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 
Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 
Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά ςτα οποία 
τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τα 
οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7.1.3 Βακμολόγθςθ τεχνικϊν Ρροςφορϊν  
Η Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα “Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά 
προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παρ. 7.1.4  
Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 
Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων: 
-  είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ *απαράβατοι 
όροι+, 
-  αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και λοιπζσ 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ 
Διακιρυξθσ. 
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Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία, και θ ςυνολικι 
βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

7.1.4 Ομάδεσ και ςυντελεςτζσ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ 
Η αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του καταλλθλότερου, κα γίνει με 
βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

  ΚΙΤΗΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεςτισ 
βαρφτθτασ 

(%) 

1 Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου  30% 

1.1 
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Ορόςθμα – Διαςφάλιςθ ποιότθτασ 
παραδοτζων, ροι εργαςιϊν, ανάλυςθ παραδοτζων, ρεαλιςτικότθτα - 
αποτελεςματικότθτα χρονοδιαγράμματοσ) 

15% 

1.2 

Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου (Δομι, ςφνκεςθ και οργάνωςθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του, κάλυψθ των κεματικϊν περιοχϊν εξειδίκευςθσ 
του ζργου με προςδιοριςμό κακθκόντων και κατανομι ανά δραςτθριότθτα των ςτελεχϊν 
τθσ Ομάδασ Ζργου, λειτουργία Ομάδασ Ζργου, τρόποσ ςυνεργαςίασ, διακεςιμότθτα 
ςτελεχϊν) 

15% 

2 Ρλιρωςθ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 45% 

2.1 
Υπθρεςίεσ Ανάλυςθσ, παραμετροποίθςθσ και εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ 

15% 

2.2 
Υπθρεςίεσ Ανάλυςθσ, παραμετροποίθςθσ και εγκατάςταςθσ των εφαρμογϊν ζξυπνων 
τθλεφϊνων 

30% 

3 Ρλιρωςθ Ρροδιαγραφϊν Υπθρεςιϊν 25% 

3.1  Υπθρεςίεσ Κοινοποίθςθσ  5% 

3.2  Υπθρεςίεσ Καταχϊρθςθσ, Φιλοξενίασ  5% 

3.3  Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ & Τεκμθρίωςθσ 5% 

3.4 Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ (Λειτουργία και Εγγφθςθ Καλισ Λειτουργίασ)  5% 

3.5 Υπθρεςίεσ Μετάφραςθσ των Ρεριεχομζνων τθσ Εφαρμογισ  5% 

7.1.5 Διαμόρφωςθ ςυγκριτικοφ κόςτουσ Ρροςφοράσ 
Το ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει:  

- το ςυνολικό κόςτοσ για το Ζργο, χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ προκφπτει από τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
του υποψθφίου Αναδόχου. 

7.1.6 Διαδικαςία κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, με 
Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, καλείται να 
υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των είκοςι (20) 
θμερϊν (Ν. 3614/2007, άρκρο 25) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον Φάκελο 
Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ (βλ. 5.4), προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από αρμόδια Επιτροπι. Τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ υποβάλλονται ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο. 
Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αποςφραγίηεται ο Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του 
Φακζλου κατά φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ 
διαδικαςία αυτι καλοφνται να παραςτοφν όςοι ζχουν υποβάλλει παραδεκτι τεχνικι και οικονομικι 
Ρροςφορά. 
Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται με ςχετικι του απόφαςθ και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ 
υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. 
Σε περίπτωςθ αποδοχισ των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι καλεί εγγράφωσ τον Ανάδοχο 
ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, να υποβάλλει τα απαραίτθτα Δικαιολογθτικά και Νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, τα οποία κα είναι ςφμφωνα με τθν επιςτολι τθσ πρόςκλθςθσ. 
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Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των Δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του 
προςφζροντοσ και κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Συμμετοχισ του. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ Ανακζτουςα Αρχι 
καλεί τον επόμενο ςτον τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων υποψιφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα 
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ωσ ανωτζρω. 

7.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν 
Η απόρριψθ Ρροςφοράσ γίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ. 
Η Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ από τισ 
κάτωκι περιπτϊςεισ: 
1. Ζλλειψθ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.2 / 5.2. 
2. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ ι/ και παράβαςθ οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ τθσ παρ. 5.3. 
3. Ζλλειψθ πλιρουσ και αιτιολογθμζνθσ τεκμθρίωςθσ των ελάχιςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ τθσ παρ. 
5.6. 
4. Χρόνοσ ιςχφοσ Ρροςφοράσ μικρότεροσ από το ηθτοφμενο. 
5. Χρόνοσ παράδοςθσ Ζργου μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο. 
6. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ, υπό αίρεςθ ι/ και δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι. 
7. Ρροςφορά που δεν καλφπτει πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
8. Ρροςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
Διακιρυξθσ. 
9. Ρροςφορά που θ προςφερόμενθ εγγφθςθ είναι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ από τθν ελάχιςτθ 
ηθτοφμενθ, δεν διαρκεί ακζραιο αρικμό ετϊν και δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ προςφερόμενθσ λφςθσ. 
10. Ρροςφορά που δεν ςυνοδεφεται από τθ νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
11. Ρροςφορά που αφορά μόνο ςε μζροσ του Ζργου και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν/προϊόντων. 
12. Ρροςφορά θ οποία εμφανίηει οποιοδιποτε ςτοιχείο του προςφερομζνου κόςτουσ ςε είδοσ, προϊόν ι 
υπθρεςία (εκτόσ εάν ρθτά απαιτείται από τθ Διακιρυξθ), ι ςε μερικό ι γενικό ςφνολο ςε άλλο μζροσ πλθν των 
αντιτφπων τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
13. Ρροςφορά που το ςυνολικό τθσ τίμθμα υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του Ζργου. 
14. Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το ςτάδιο που 
βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

7.3 Διοικθτικζσ Ρροςφυγζσ - Ενςτάςεισ 
Ρροςφυγζσ κατά τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ προςφζροντοσ ς’ αυτόν και τθσ 
νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του ζωσ και τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον 
Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173). 

7.4 Αποτελζςματα – Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ 
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα  
οριηόμενα ςτο παρόν κεφάλαιο. Η κατακφρωςθ γίνεται κατόπιν ελζγχου των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ. Η κατακφρωςθ γίνεται αφοφ παρζλκουν 10 θμζρεσ για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ με αφετθρία τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτουσ ενδιαφερομζνουσ 
(λοιποφσ υποψθφίουσ).  
Η απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του Ζργου ςτον ανάδοχο γνωςτοποιείται ςε αυτόν και ςτουσ 
λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ. 
Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο κα γίνει εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ματαιϊςει ι επαναλάβει τον Διαγωνιςμό ςε κάκε ςτάδιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ: 
(i)  για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ,  
(ii)  εάν το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,  
(iii)  εάν ο ανταγωνιςμόσ υπιρξε ανεπαρκισ ι εάν υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των 
Διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ,  
(iv)  εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ Ζργο.  
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για 
οποιοδιποτε λόγο. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΟΡΡΨ-ΟΜΨ



                                                                               

                                 Σελίδα | 38  

8. Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ – Γενικοί Προι Σφμβαςθσ 
8.1 Κατάρτιςθ, υπογραφι, διάρκεια Σφμβαςθσ – Εγγυιςεισ 
1. Μεταξφ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ. 
2. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε δθμιουργεί 
καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
3. Η Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ 
Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει 
όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των 
παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από 
τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και 
διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα Διακιρυξθ, θ Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου 
και θ Οικονομικι του Ρροςφορά, εφαρμοηομζνων επίςθσ ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του 
Αςτικοφ Κϊδικα. 
4. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων του ελζγχου των Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ 
Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 
5. Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 
υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του 
ανωτζρω χρονικοφ ορίου, μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχι θ 
Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Η απόφαςθ αυτι 
λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμιάσ τθσ 
Ανακζτουςα Αρχι. 
6. Η ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα  
7. Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ Σφμβαςθ, επιςτρζφεται 
μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι Εγγυιςεισ Συμμετοχισ των υπόλοιπων υποψθφίων Αναδόχων τουσ επιςτρζφονται 
μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ. 
8. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφονται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και τθ λιξθ τθσ 
περιόδου καλισ λειτουργίασ, που ζχει οριςτεί ζνα χρόνο μετά τθν οριςτικι λιξθ του ζργου. 
9. Η Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ, του Κανονιςμοφ Ρρομθκειϊν τθσ Ανακζτουςα Αρχι και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ 
Κοινοτικοφ πλαιςίου δθμοςίων ςυμβάςεων. 
10. Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα προαίρεςθσ για τθν ανάκεςθ ςτον Ανάδοχο νζων υπθρεςιϊν 
που κα ςυνίςτανται ςτθν επανάλθψθ παρομοίων υπθρεςιϊν με το αντικείμενο τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 25, παρ. 4 β' του Ρ.Δ. 60/2007. Η αμοιβι του Αναδόχου για τισ προαναφερκείςεσ Υπθρεςίεσ κα προκφψει 
βάςει των τιμϊν τθσ Σφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ δε που πρόκειται για Υπθρεςίεσ, για τισ οποίεσ δεν προβλζπεται 
αμοιβι ςτθ Σφμβαςθ, κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, λαμβάνοντασ υπ' όψιν τθν αντίςτοιχθ αμοιβι για παρόμοιεσ 
υπθρεςίεσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, τθν Τεχνικι Ρροςφορά και τθ φφςθ και το μζγεκοσ των πρόςκετων 
υπθρεςιϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ αμοιβι των υπθρεςιϊν αυτϊν δεν κα υπερβαίνει το 50% τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του Αναδόχου. 

8.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ 
Η πλθρωμι του ζργου κα γίνει ωσ εξισ: 

 Ροςοςτό 25% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ (1θσ ) φάςθσ. 

 Ροςοςτό 25% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ (2θσ ) φάςθσ. 

 Ροςοςτό 25% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ (3θσ ) φάςθσ. 

 Ροςοςτό 25% επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ (4θσ ) φάςθσ. 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που 
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Ο ανωτζρω τρόποσ πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκεί για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι δεν κα 
υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί. 

8.3 Εκπτϊςεισ 
Η παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. 
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Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από υπζρβαςθ 
τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα 
παρακάτω: 
1. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει 
πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ 
να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 
2. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει 
μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 

8.4 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
1. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτισ ενζργειεσ ι ανακατανομζσ μεταξφ 
των δράςεων του Ζργου, τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ 
οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. 
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ, ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου. 
3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι 
κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε 
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
4. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ 
προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 
ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα 
επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 
Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο 
πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 
εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 
5. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 
ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν 
αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ 
αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 
6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που 
κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι του Φορζα 
Λειτουργίασ. 
7. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει υπεργολαβικά 
ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε καμία δε ανάλογθ 
περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόςωπα. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 
περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν 
προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ, το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ 
Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ 
Τράπεηασ. 
8. Οι κάκε είδουσ εφαρμογζσ, δθμιουργικό ιδεϊν, κακϊσ και όλο το ςχετικό υλικό παραγωγισ (δεδομζνα, 
φωτογραφίεσ, βίντεο, θλεκτρονικά αρχεία ςχεδίων κειμζνων, θχογραφιςεισ, κ.λ.π.) αποτελοφν περιουςιακό 
ςτοιχείο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ το οποίο ζχει δικαίωμα να επαναχρθςιμοποιιςει ελεφκερα. Πλο το υλικό που 
παράγεται παραδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι από τον Ανάδοχο ςε ψθφιακι μορφι. Ειδικά για τισ εφαρμογζσ 
που κα αναπτυχκοφν, παραδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ο πθγαίοσ κϊδικασ και όλα τα ςυναφι αρχεία 
(βιβλιοκικεσ κλπ) που χρθςιμοποιικθκε για τθν υλοποίθςι τουσ. 
9. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν 
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ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά 
ςτοιχεία. 
10. Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ 
αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για 
υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ 
όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ 
περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 
δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ 
και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 
12. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 
ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από 
τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να 
τισ εκπλθρϊςουν. Η κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ 
διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ 
εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία εξετάηει αν εξακολουκοφν να ςυντρζχουν 
ςτο πρόςωπο του διαδόχου μζλουσ οι προχποκζςεισ ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι 
πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε 
αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω 
γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ 
Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 
13. Για τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω αναφερόμενων εργαςιϊν και τθν υποςτιριξθ υλοποίθςθσ των δράςεων 
απαιτείται θ μόνιμθ παρουςία ενόσ (1) τουλάχιςτον ςτελζχουσ ςτο Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ ΑΜ-Θ 
κακ’όλθ τθ διάρκεια του ζργου. Τα προςόντα και θ επάρκεια του ςτελζχουσ αυτοφ κα πρζπει να τφχουν τθσ 
ζγκριςθσ του τελευταίου. Ο υπεφκυνοσ ζργου, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου και το επιπλζον ςτζλεχοσ, ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι ςυνδζονται με οποιαδιποτε μορφι ςχζςθσ εργαςίασ με το ΡΤΑ ΑΜΘ 
και, ςυνεπϊσ, δεν γεννάται καμία υποχρζωςθ, οποιαςδιποτε μορφισ, του ΡΤΑ ΑΜ-Θ απζναντί τουσ. 
 

8.5 Υπεργολαβίεσ 
Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ που 
ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / 
υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ 
του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςα Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του 
Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο 
πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο 
αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ. 
Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

8.6 Εμπιςτευτικότθτα 
Α. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των 
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 
Β. Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ 
υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, 
χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφι τθσ ςυναίνεςθ. 
Γ. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν 
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 
πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου και 
αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

8.7 Ρνευματικά δικαιϊματα 
Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο κακϊσ και όλα τα 
υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου, κα 
αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, κα παραδοκοφν ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ’ οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.  
Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που κα παραχκοφν κατά τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, ςτισ περιπτϊςεισ που επιτρζπεται και δεν αποτελοφν απλϊσ παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, 
μεταβιβάηονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία κα είναι πλζον ο αποκλειςτικόσ 
δικαιοφχοσ επί του Ζργου και κα φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του λογιςμικοφ με κάκε 
μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, 
αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.8  Ραράδοςθ – Ραραλαβι 
Τα υπό προμικεια είδθ κα ςυνοδεφονται από κάκε τι απαραίτθτο και κα παραδοκοφν ςε πλιρθ και κανονικι 
λειτουργία ςε χϊρο εγκατάςταςθσ του Φορζα, μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςτθν παροφςα και κα 
αναφζρεται ςτθν ςχετικι ςφμβαςθ.  
Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι μετά τθν πλιρθ εγκατάςταςι τουσ και μετά από 
επίδειξθ ςτουσ χριςτεσ κακϊσ και μετά από δοκιμαςία ςτθ χριςθ τουσ. 

8.9 Υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για τθν αποτροπι 
ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που 
είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο ι τουσ 
υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει 
και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και να μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

8.10 Ανωτζρα βία 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει 
ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ 
ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που 
ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να 
απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του Αναδόχου, διαφορετικά με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

8.11 Λφςθ – Καταγγελία Σφμβαςθσ – Ζκπτωςθ Αναδόχου 
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει εγγράφωσ τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ:  
α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 
επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
β) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
γ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 
λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ 
των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.  
δ) εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του επαγγζλματόσ του  
ε) Σε περίπτωςθ παράβαςθσ από τον ανάδοχο οιουδιποτε από τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ και τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ, ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεϊν του. 
Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ 
ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ’ αυτιν) 
προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν 
πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο 
ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα.  
Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μετά από 
αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 
α) Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων.  
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β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποια εργαςία ι προϊόν (ολοκλθρωμζνο 
ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα 
(μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο.  
γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα 
το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 
Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ.  
Η Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ προσ 
τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καταπίπτουν.  
Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αγοράςει, ςε τιμζσ αγοράσ, τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ που δεν ζχει ακόμα 
πλθρϊςει. Οι όροι τθσ αγοράσ εναπόκεινται ςτθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε ηθμία που 
υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του τμιματοσ του 
Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο 
ςκοπό.  
Για τα κζματα κιρυξθσ του Αναδόχου ζκπτωτου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 34 του ΡΔ 
118/07. 

8.12 Επίλυςθ Διαφορϊν – Αρμόδια Δικαςτιρια – Εφαρμοςτζο Δίκαιο 
Η Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.  
Ο ανάδοχοσ και το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ ΑΜΘ οφείλουν να καταβάλουν προςπάκεια για τθν από 
κοινοφ ρφκμιςθ κάκε ηθτιματοσ, το οποίο τυχόν κα προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.  
Κάκε διαφορά ςχετικι με τθ ςφμβαςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των ηθτθμάτων προςυμβατικισ και 
εξωςυμβατικισ ευκφνθσ), επιλφεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια, και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια τθσ 
Κομοτθνισ, και ςφμφωνα με το Ελλθνικό Δίκαιο (δικονομικό και ουςιαςτικό).  

Ο Τμθματάρχθσ Η Διευκφντρια 

 
 
 

 

Χριςτοσ Ράρτςιασ Ε. Κλάδου - Ραπαδάκθ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

 

 

Αριστείδης Γιαννακίδης 

Περιφερειάρχης  

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
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Μζροσ Γ: Υποδείγματα και Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
9. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
9.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 
Ρροσ: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΑΚΗΣ 
 Δ. Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι  
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ και από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ, 
υπζρ  
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)….…………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον 
τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με διευκρίνιςθ εάν 
περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια από 
αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ.} 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ). 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν προχπόκεςθ 
ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 
 

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 
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9.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 
Ρροσ: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΑΚΗΣ 
 Δ. Τςετινζ 7, 69100 Κομοτθνι  
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ και από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ 
υπζρ  
{Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. ………}  
{ή ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που 
αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με 
αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) …….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό 
ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με 
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε 
να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου.  
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν χορθγθκεί ςτο 
Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το 
οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ.  
 
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 
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9.3 Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 
Ημερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

 
Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

    

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 
Απόκτθςθσ 
Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο 
Ανάδοχο, ςχιμα διοίκθςθσ Ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ  

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ 
όλοσ και Κακικοντα ςτο Ζργο 
(ι Θζςθ) 

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο 

Ρερίοδοσ (από – ζωσ) 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 

 
 

  __ /__ / ___ 
- 
__ /__ / ___ 
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9.4 Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
Ρροςφερόμενο Είδοσ Ρροχπολογιςκείςα 

Αξία με Φ.Ρ.Α. 
Ρροςφερόμενθ Τιμι 
με Φ.Ρ.Α. 

Ροςοςτό Ζκπτωςθσ 

Υπθρεςίεσ 355.000,00€   

Εξοπλιςμόσ 28.000,00€   

Σφνολο 383.000,00€   

 

Ρροςφερόμενο 
Είδοσ 

Ρροχπολογιςκείςα 
Αξία χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Ρροςφερόμενθ Τιμι 
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Ροςοςτό Ζκπτωςθσ 

Υπθρεςίεσ 288.617,88€   

Εξοπλιςμόσ 22.764,22€   

Σφνολο 311.382,10€   
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10. Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμπλθρϊνει τουσ παρακάτω πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ με τθν απόλυτθ ευκφνθ τθσ 
ακρίβειασ των δεδομζνων. 

10.1 Λογιςμικό Ρολυμεςικοφ Ψθφιακοφ Οδθγοφ (E – Guide Application) 
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1.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να λειτουργεί ςε ζξυπνεσ ςυςκευζσ με λειτουργικό ςφςτθμα τουλάχιςτον 
Android, iOS και Windows Mobile 8 

ΝΑΙ   

2.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να είναι δθμόςια διακζςιμθ προσ εγκατάςταςθ ςε ςτουσ αντίςτοιχουσ με τθ 
πλατφόρμα δικτυακοφσ τόπουσ (Google Play ι iTunes – App Store ι Windows Store) 

ΝΑΙ   

3.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε διεπαφι 
χάρτθ 

ΝΑΙ   

4.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προςαρμοηόμενθσ ςυγχϊνευςθσ και διάςπαςθσ 
ςθμείων ςτο χάρτθ, ανάλογα με το επίπεδο ανάλυςθσ (zoom) 

ΝΑΙ   

5.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προβολισ ςθμείων ενδιαφζροντοσ ςε διεπαφι 
λίςτασ 

ΝΑΙ   

6.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ιεραρχικισ οργάνωςθσ ςθμείων ενδιαφζροντοσ, 
π.χ. ςε περιοχζσ, γειτονιζσ, κλπ. 

ΝΑΙ   

7.  Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προβολισ διαδρομϊν ςε διεπαφι χάρτθ ΝΑΙ   

8.  Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προβολισ διαδρομϊν ςε διεπαφι λίςτασ ΝΑΙ   

9.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία επεξεργαςίασ επιλεγμζνθσ διαδρομισ από το 
χριςτθ 

ΝΑΙ   

10.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία κακοδιγθςθσ χριςτθ με βάςθ τθν επιλεγμζνθ 
διαδρομι 

ΝΑΙ   

11.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία προβολισ λεπτομερειϊν για επιλεγμζνο ςθμείο 
ενδιαφζροντοσ 

ΝΑΙ   

12.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία άντλθςθσ πλθροφοριϊν για ςθμείο 
ενδιαφζροντοσ με ανάγνωςθ ςιμανςθσ QR 

ΝΑΙ   

13.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία για παρουςίαςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ με βάςθ 
τθ δθμοτικότθτά τουσ ςτα κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ 

ΝΑΙ   

14.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία παρουςίαςθσ φωτογραφιϊν από ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ 

ΝΑΙ   

15.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ φωτογραφιϊν ςε 
ςμίκρυνςθ (thumbnail) 

ΝΑΙ   

16.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία παρουςίαςθσ φωτογραφιϊν ςε πλιρθ οκόνθ υπό 
μορφι slide show 

ΝΑΙ   

17.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία διαμοιραςμοφ των εμπειριϊν επίςκεψθσ 
(τοποκεςία, χρόνοσ, φωτογραφίεσ) ςε πλατφόρμεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ 

ΝΑΙ   

18.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία δθμοςίευςθσ & αμφίδρομθσ ροισ δεδομζνων και 
πλθροφορίασ ςε Facebook, όπωσ like, ςχόλια κ.α. 

ΝΑΙ   

19.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία δθμοςίευςθσ & αμφίδρομθσ ροισ δεδομζνων και 
πλθροφορίασ ςε Foursquare, όπωσ like, ςχόλια κ.α. 

ΝΑΙ   

20.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία δθμοςίευςθσ & αμφίδρομθσ ροισ δεδομζνων και 
πλθροφορίασ ςε Twitter, όπωσ like, ςχόλια κ.α. 

ΝΑΙ   

21.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία δθμοςίευςθσ & αμφίδρομθσ ροισ δεδομζνων και 
πλθροφορίασ ςε YouTube, όπωσ like, ςχόλια κ.α. 

ΝΑΙ   

22.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία δθμοςίευςθσ & αμφίδρομθσ ροισ δεδομζνων και 
πλθροφορίασ ςε Google +, όπωσ like, ςχόλια κ.α. 

   

23.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία για προαποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτθν κινθτι 
ςυςκευι 

ΝΑΙ   

24.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ςφνδεςθσ τοποκεςιϊν με δραςτθριότθτεσ 
(επιτρεπτζσ/ςυμβατζσ τοποκεςίεσ) 

ΝΑΙ   

25.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία χρονοπρογραμματιςοφ των δραςτθριοτιτων ςτο 
χρόνο και ςτο χϊρο με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ωφζλειασ του χριςτθ 

ΝΑΙ   

26.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία αςφαλϊν πρωτόκολλων επικοινωνίασ για 
προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων 

ΝΑΙ   

27.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία για ηϊνεσ ϊρασ και αλλαγι ϊρασ (κερινζσ / 
χειμερινζσ ιςθμερίεσ) 

ΝΑΙ   

28.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία υπθρεςίεσ εφρεςθσ αποςτάςεων (π.χ. Google 
maps ι ιςοδφναμο), με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ του χρόνου μετακινιςεων που χρειάηεται για τθν 

ΝΑΙ   
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πραγματοποίθςθ του πλάνου δραςτθριοτιτων του χριςτθ 

29.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία ςφνδεςθσ με πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν 
θμερολογίων (π.χ. Google Calendar ι ιςοδφναμο) και υποςτιριξθ πολλαπλϊν θμερολογίων χριςτθ 

ΝΑΙ   

30.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει αυτόματθ επιλογι ςτοιχείων δεδομζνων που αναφζρονται ςε 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ και τοποκεςίεσ 

ΝΑΙ   

31.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει αυτόματθ οργάνωςθ ςτοιχείων δεδομζνων ςε ομάδεσ που 
αναφζρονται ςτο ίδιο ςθμείο ενδιαφζροντοσ / αντικείμενο 

ΝΑΙ   

32.  
Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει αυτόματθ εξαγωγι χαρακτθριςτικϊν φωτογραφιϊν από 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

ΝΑΙ   

33.  Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει υπολογιςμό ςυχνϊν διαδρομϊν ΝΑΙ   

34.  Η εφαρμογι κα πρζπει να υποςτθρίηει λειτουργία χωρίσ δίκτυο ΝΑΙ   

10.2 Συλλογι, δθμιουργία και ανάπτυξθ πρωτογενοφσ υλικοφ για τθν τεκμθρίωςθ και 
περιγραφι του πολιτιςτικοφ αποκζματοσ 
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1.  
Επτά (7) φωτογραφίεσ για κάκε τουριςτικό απόκεμα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.3 
τθσ παροφςθσ 

ΝΑΙ   

2.  Λιψθ ςθμείων GPS, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςθσ ΝΑΙ   

3.  
Μετάφραςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα τθσ υπάρχουςασ ελλθνικισ & βουλγαρικισ περιγραφισ των 
τουριςτικϊν πόρων, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςθσ 

ΝΑΙ   

4.  
Δθμιουργία θχθτικοφ υλικοφ ςτα Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 3.3 τθσ παροφςθσ 

ΝΑΙ   

5.  
Δθμιουργία οπτικοφ υλικοφ ςτα Ελλθνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 3.3 τθσ παροφςθσ 

ΝΑΙ   

6.  
Δθμιουργία και καταχϊρθςθ ςτθ βάςθ δεδομζνων μεταδεδομζνων τεκμθρίωςθσ του κάκε 
τουριςτικοφ πόρου, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςθσ 

ΝΑΙ   

10.3 Δικτυακι πφλθ ενοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν 
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1.  Η διαδικτυακι πφλθ να βαςίηεται ςε λογιςμικό ελεφκερθσ χριςθσ ι ανοιχτοφ κϊδικα ΝΑΙ   

2.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει απεριόριςτουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χριςτεσ των 
λειτουργιϊν τθσ πφλθσ και των υπθρεςιϊν αυτισ 

ΝΑΙ   

3.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει διαχείριςθ ςυςτιματοσ μζςω προγράμματοσ πλοιγθςθσ (Web 
Browser) χωρίσ τθν ανάγκθ για εγκατάςταςθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ 

ΝΑΙ   

4.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει ταυτόχρονθ πρόςβαςθ πολλϊν χρθςτϊν (multi user) και 
ταυτόχρονθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ από περιςςότερουσ του ενόσ χριςτεσ, ςε διαφορετικοφσ 
ςτακμοφσ εργαςίασ 

ΝΑΙ   

5.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει τιρθςθ δεδομζνων τθσ εφαρμογισ ςε Βάςθ Δεδομζνων ΝΑΙ   

6.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει άμεςθ υποςτιριξθ βοικειασ (Online help), ενςωμάτωςθσ ςτθν 
εφαρμογι on-line υποςτιριξθσ και οδθγίεσ προσ τουσ χριςτεσ, ανά διαδικαςία ι και οκόνθ ςε 
μορφι PDF, Windows Help ι HTML. 

ΝΑΙ   

7.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει πλιρθ πολυγλωςικότθτα περιεχομζνου και διεπαφισ χριςτθ, 
τουλάχιςτον ςτα ελλθνικά, αγγλικά και βουλγάρικα 

ΝΑΙ   

8.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει γραφικό περιβάλλον εργαςίασ ΝΑΙ   

9.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει δυνατότθτα επιλογισ τθσ γλϊςςασ του περιβάλλοντόσ ΝΑΙ   

10.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργία οριςμοφ μενοφ και ςελίδων με γραφικό τρόπο ΝΑΙ   

11.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργία παροχισ γραφικοφ περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ τθσ 
πφλθσ 

ΝΑΙ   

12.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργία παροχισ μθχανιςμϊν για τθν παρακολοφκθςθ και τθ ΝΑΙ   
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διαχείριςθ τθσ πφλθσ και όλων των υποεφαρμογϊν τθσ 

13.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ όλων των υπθρεςιϊν (cache, HTTP, 
portal κτλ) 

ΝΑΙ   

14.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ δθμιουργίασ / δθμοςίευςθσ περιεχομζνου ςε 
intranet, Internet 

ΝΑΙ   

15.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ δυναμικισ παραμετροποίθςθσ ανά ςελίδα, όπωσ 
διαχείριςθ παραμζτρων εμφάνιςθσ, εφαρμογϊν, δικαιωμάτων πρόςβαςθσ κ.λ.π. 

ΝΑΙ   

16.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ παραγωγισ ειδοποιιςεων χρθςτϊν μζςω email / 
SMS 

ΝΑΙ   

17.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ενεργοποίθςθσ τθσ αυτόματθσ δθμιουργίασ του 
sitemap 

ΝΑΙ   

18.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ δυναμικισ δθμιουργίασ sitemap, κάκε φορά που 
αλλάηει θ δομι τθσ πφλθσ 

ΝΑΙ   

19.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ προςκικθσ εξωτερικϊν ςυνδζςμων (Links) ςτο 
sitemap 

ΝΑΙ   

20.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ βαςιμζνο ςτο ανοικτό 
πρότυπο Open Search 

ΝΑΙ   

21.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αναηιτθςθσ, ςφμφωνα με το περιεχόμενο που ζχουν 
πρόςβαςθ οι χριςτεσ, ανάλογα με τα δικαιϊματά τουσ 

ΝΑΙ   

22.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αναηιτθςθσ με: λζξεισ κλειδιά (keywords), ακριβζσ 
κείμενο, ςε αρχεία με αναγνωριςμζνο κείμενο (.doc, .xls, .rtf, .txt, text based pdf κ.α.) 

ΝΑΙ   

23.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αναηιτθςθσ, όπου να αγνοοφνται τονικά λάκθ ι 
απουςία τονιςμοφ 

ΝΑΙ   

24.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ όπου θ αναηιτθςθ να μθν κάνει διάκριςθ πεηϊν / 
κεφαλαίων 

ΝΑΙ   

25.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ςφνκετθσ αναηιτθςθσ – multicriteria search (π.χ. 
λζξεισ ι φράςεισ, τφπο αποτελζςματοσ, θμερομθνία, ςυγγραφζα, κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

26.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ χριςθσ λογικϊν τελεςτϊν (boolean operators) κατά 
τθν αναηιτθςθ 

ΝΑΙ   

27.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αναηθτιςεων βάςει θμερολογιακοφ διαςτιματοσ, 
αποςτολζα, παραλιπτθ, είδοσ εγγράφου, αρχισ ζκδοςθσ ι και με ςυνδυαςμό οποιουδιποτε απ’ 
αυτά 

ΝΑΙ   

28.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αναηιτθςθσ ςτο πλιρεσ περιεχόμενο των ςελίδων 
τθσ πφλθσ, ςτα διακζςιμα αρχεία, που περιζχονται ςτθν πφλθ, ςε επιμζρουσ τμιματα/εφαρμογζσ 
του δικτυακοφ κόμβου 

ΝΑΙ   

29.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ εμφάνιςθσ των αποτελεςμάτων να γίνεται με βάςθ 
το βακμό ςχετικότθτασ (relevance) 

ΝΑΙ   

30.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ταξινόμθςθσ αποτελεςμάτων ΝΑΙ   

31.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ μετάβαςθσ του χριςτθ ςτα αποτελζςματα με τθν 
χριςθ υπερςυνδζςμων 

ΝΑΙ   

32.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ, όπου ο χριςτθσ να μπορεί να ορίηει παραμζτρουσ 
και φίλτρα για τον περιοριςμό των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ 

ΝΑΙ   

33.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αλφαβθτικισ προβολισ των αποτελεςμάτων ΝΑΙ   

34.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ για ομαδοποίθςθ των αποτελεςμάτων ανά 
ςυγκεκριμζνο πλικοσ αποτελεςμάτων και παρουςίαςθ τουσ ςε διαφορετικζσ ςελίδεσ με τθ χριςθ 
αρικμθμζνων links (ανά ςελίδα) 

ΝΑΙ   

35.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ προφίλ χρθςτϊν ΝΑΙ   

36.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ ομάδων χρθςτϊν ΝΑΙ   

37.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ ρόλων ΝΑΙ   

38.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ δικαιωμάτων πρόςβαςθσ (access, 
create, delete, update) ανά χριςτθ, ομάδα χρθςτϊν και ρόλου χριςτθ 

ΝΑΙ   

39.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ζνταξθσ χριςτθ ςε ομάδα ΝΑΙ   

40.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ απόδοςθσ ρόλου ςε χριςτθ και ομάδα χρθςτϊν ΝΑΙ   

41.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ενεργοποίθςθσ / απενεργοποίθςθσ λογαριαςμοφ 
χριςτθ 

ΝΑΙ   

42.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ αλλαγισ κωδικϊν πρόςβαςθσ του χριςτθ ΝΑΙ   

43.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ςφνδεςθσ εξωτερικϊν κλειςτϊν ομάδων χρθςτϊν με 
αντίςτοιχα δικαιϊματα πρόςβαςθσ (extranet), ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ελεγχόμενθσ 
ειςαγωγισ και επεξεργαςίασ περιεχομζνων 

ΝΑΙ   
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44.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ με καταλόγουσ χρθςτϊν προκειμζνου να επιτευχκεί 
ενιαία πρόςβαςθ και διαχείριςθ των εςωτερικϊν χρθςτϊν 

ΝΑΙ   

45.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ελζγχου αυκεντικότθτασ τθσ ταυτότθτασ των 
ςυναλλαςςόμενων μερϊν (user authentication) 

ΝΑΙ   

46.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ελζγχου εξουςιοδότθςθσ των ςυναλλαςςόμενων 
μερϊν (user authorization) 

ΝΑΙ   

47.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ (remote control) ΝΑΙ   

48.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διατιρθςθσ των δεδομζνων μεταξφ διαδοχικϊν 
αιτιςεων (session management) 

ΝΑΙ   

49.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ςφνταξθσ και καταχϊρθςθσ περιεχομζνου μεςω web 
browser 

ΝΑΙ   

50.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ςφνταξθσ περιεχομζνου μζςω φόρμασ δεδομζνων ΝΑΙ   

51.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ειςαγωγισ περιεχομζνου ςε τυποποιθμζνα πεδία ΝΑΙ   

52.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ενςωματωμζνου editor με διευρυμζνεσ 
λειτουργικότθτεσ όπωσ wizard για ειςαγωγι πινάκων, εικόνων, embedding κ.α.  

ΝΑΙ   

53.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ειςαγωγισ εικόνων, ςελίδων και αντικειμζνων τα 
οποία βρίςκονται ςτον client ι ζχουν αποκθκευκεί ςτο repository του υποςυςτιματοσ διαχείριςθσ 
περιεχομζνου 

ΝΑΙ   

54.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ media (photo, audio, video files) ΝΑΙ   

55.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ επιλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων ΝΑΙ   

56.  Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ διαχείριςθσ και κατθγοριοποίθςθσ περιεχομζνου ΝΑΙ   

57.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ εξαγωγισ περιεχομζνου ςε διαδομζνεσ μορφζσ 
(XML, PDF, Excel, Text, κλπ) 

ΝΑΙ   

58.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ οριςμοφ προτφπων (templates & masks) για τθν 
ευκολότερθ και γρθγορότερθ ειςαγωγι δεδομζνων κακϊσ και οριςμοφ ςαν πρότυπο ειςαγωγισ 
περιεχομζνων ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ και χριςτεσ. 

ΝΑΙ   

59.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ οριςμοφ προτφπων (templates) για το δυναμικό 
οριςμό του τρόπου εμφάνιςθσ του περιεχομζνου ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ και χριςτεσ 

ΝΑΙ   

60.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ χειριςμοφ τουλάχιςτον τθσ Ελλθνικισ, τθσ 
Βουλγάρικθσ και Αγγλικισ γλϊςςασ  

ΝΑΙ   

61.  

Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ ελεγχόμενθσ δθμοςίευςθσ περιεχομζνων (χριςτθσ 
κα μπορεί να αποκθκεφει / τοποκετεί περιεχόμενο ςτο ςφςτθμα, αλλά θ δθμοςίευςθ κα γίνεται από 
προκακοριςμζνουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ). Κατά τθ δθμιουργία ενόσ χριςτθ κα ορίηεται εάν 
μπορεί να δθμοςιεφει ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ περιεχομζνων 

ΝΑΙ   

62.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ πολυδιάςτατθσ ςφνκεςθσ περιεχομζνων (ςε ζνα 
περιεχόμενο κα πρζπει να μποροφν να ενςωματωκοφν διάφορα modules, κείμενα, γραφικά, media) 

ΝΑΙ   

63.  
Η διαδικτυακι πφλθ να υποςτθρίηει λειτουργίεσ εφκολθσ αναηιτθςθσ περιεχομζνων, ςυνδυαςτικισ 
αναηιτθςθσ με πολλά κριτιρια 

ΝΑΙ   

10.4 Εξοπλιςμόσ 
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13.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ iOS 6 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – 
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (>=64 GB, >=4 inch touchscreen, >=8 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

14.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Android 4 ι νεότερου ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν (>=64 GB, >=4 inch touchscreen, >=8 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

15.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Windows mobile 8  ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν(>=64 GB, >=4 inch touchscreen, >=8 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

16.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Blackberry OS 10 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν(>=64 GB, >=4 inch touchscreen, >=8 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

17.  
5 ςυςκευζσ ζξυπνων τθλεφϊνων λειτουργίασ Symbian OS ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν 

ΝΑΙ   

18.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ iOS 6 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ – τεχνικϊν 
χαρακτθριςτικϊν (3g, (>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

19.  5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Android 4 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (3g, ΝΑΙ   
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(>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

20.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Windows mobile 8  ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ (3g, (>=64 GB, >=9.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

21.  
5 ςυςκευζσ Tablet PC’s λειτουργίασ Blackberry OS 10 ι νεότερου, τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
(3g, >=32 GB, >=6.6 inch touchscreen, >=5 Mp Camera) 

ΝΑΙ   

22.  2 ςυςκευζσ MacBook Air (>=13.3 inch screen, >=256 GB SSD Flash Drive, >=Intel Core i7, >=8GB RAM) ΝΑΙ   

23.  
2 ςυςκευζσ ultrabook (>=13.3 inch screen, >=256 GB SSD Flash Drive, >=Intel Core i7, >=8GB RAM, 
>=windows 7 or equivalent) 

ΝΑΙ   

24.  2 user’s licences Xcode SDK, full pack  ΝΑΙ   

10.5 Ρροδιαγραφζσ υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, καταχϊρθςθσ πρωτογενοφσ υλικοφ, 
φιλοξενίασ ςυςτθμάτων, ςυντιρθςθσ, ενθμζρωςθσ και εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ 
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1.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.1 «Υπθρεςίεσ Καταχϊρθςθσ» 

ΝΑΙ   

2.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.2 «Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ» 

ΝΑΙ   

3.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.3 «Υπθρεςίεσ Ελζγχου Λειτουργίασ» 

ΝΑΙ   

4.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.4 «Υπθρεςίεσ Φιλοξενίασ» 

ΝΑΙ   

5.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.5 «Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ Καλισ Λειτουργίασ» 

ΝΑΙ   

6.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.5.6 «Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ» 

ΝΑΙ   

10.6 Χρονοδιάγραμμα Ζργου 
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1.  
Η λφςθ που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να πλθροί κατ’ ελάχιςτο τισ απαιτιςεισ τθσ 
παραγράφου Α.3.6 «Χρονοδιάγραμμα Ζργου» 

ΝΑΙ   

 
 
 
 
 

Ο Τμθματάρχθσ Η Διευκφντρια 

 
 
 

 

Χριςτοσ Ράρτςιασ Ε. Κλάδου - Ραπαδάκθ 
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