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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία Γήκνο Ακαξίνπ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αγία Φσηεηλή 

Πφιε Ακάξη 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 74061 

Σειέθσλν 2833340222 

Φαμ 2833022104 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  technical@amari.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κνο Γεξνγηάλλεο Δηξελαίνο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.amari.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο, κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή  θαη αλήθεη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 

(Τπνηνκέαο Ο.Σ.Α.). 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο.  

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην, είλαη ν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.amari.gr. 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

γ) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr 

δ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε (Αγία Φσηεηλή 

Ακαξίνπ). 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο απφ Πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ( ελάξηζ. έξγνπ 2020ΔΠ00210055). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Νν1 ηεο Πξάμεο: «Φεθηαθέο δηαδξνκέο ζην Ακάξη» ε 

νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κξήηε 2014-2020», κε βάζε ηελ κε α.π. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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4200/09.09.2020 (ΑΓΑ: 68ΛΕ7ΛΚ-4ΞΝ) Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο, θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 

5051037. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΣΠΑ) θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Σν έξγν (ππεξεζία) κέζα απφ εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλα εξγαιεία, ζηνρεχεη ζηελ ηνπηθή αεηθφξν 

αλάπηπμε ηνπ Ακαξίνπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ Ρεζχκλνπ γεληθφηεξα, ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

θαη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, κέζσ πξσηφηππσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αληαπνδίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ 

επηζθέπηε, ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ζεηξά δξάζεσλ, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην Ακάξη θηιηθφηεξν γηα ηνλ 

επηζθέπηε, ςεθηαθά αλαβαζκηζκέλν θαη ελεκεξσηηθά πιεξέζηεξν. Σν έξγν, κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ ηνπ, ζα δψζεη ππεξαμία ζηελ πεξηνρή, δεκηνπξγψληαο θίλεηξα επίζθεςεο, ελψ αλακέλεηαη 

λα εληζρχζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Πεξηιακβάλεη: 

Α) Σελ εθαξκνγή AMARI APP – Γεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ δσληαλνχ Μνπζείνπ Φχζεο ηεο πεξηνρήο 

Β) Σν ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ζε νζφλε αθήο παηγληψδνπο κάζεζεο 

(playfullearning) γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο απφ ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο θαη αλζξψπνπο ηξίηεο ειηθία. 

Η πξάμε ζα εθηειεζηεί ιακβάλνληαο ππόςε ηελ κε α.π. 1787 ΔΞ 2020/31.01.2020 (ΑΓΑ: 

Φ6ΘΦ46ΜΣΛΠ-ΟΚΔ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ  πξνέγθξηζε ηνπ 

Σ.Γ.Π. γηα ηελ πξόηαζε ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ: «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη» θαη ην ζρεηηθό κε α.π. 

1780 ΔΞ 2020/31.01.2020 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα “ρεηηθά κε ηελ 

πξνέγθξηζε Σερληθνύ Γειηίνπ Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ κε ηίηιν «Φεθηαθέο δηαδξνκέο 

ζην Ακάξη» ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο ΔΣΠΑ-44 ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο.”. Τπνγξακκίδεηαη όηη ε ηήξεζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ, βαξύλεη ηνλ αλάδνρν δηαδηθαζηηθά θαη νηθνλνκηθά 

θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ νγδφληα 

επξψ (145.080,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, {πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:  117.000,00€ 

θαη ΦΠΑ: 28.080,00€. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 

βάζεη ηης βέληιζηης ζτέζης ποιόηηηας – ηιμής. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαζώο θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ λ. 

4605/2019, λ. 4608/2019» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 
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ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 

3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο  

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην», 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα 

Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό 

θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) 

«Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα» , ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 

1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καζνξηζκφο ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ εμσρψξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  
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 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

 Σελ ππ' αξηζ. 137675/ΔΤΘΤ1016/19-12-2018 Τ.Α. (ΦΔΚ 5968/Β/2018) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ 

αξηζ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν 

«Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β΄1822) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

2014 – 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί 

ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”» (ΤΠΑΤΓ-1ε έθδνζε/31.7.2015), φπσο ηζρχεη.  

 Σν απφ 20.11.2019 email ηεο (ΔΓΔΠΟΛ) Δπηηειηθήο Γνκήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ – ΜΟΝΑΓΑ Α΄ ζηελ εηζήγεζε ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ γηα ηελ ρνξήγεζε ζχκθσλεο 

γλψκεο γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη», κε ην νπνίν 

γλσζηνπνηήζεθε φηη δελ απαηηείηαη ζχκθσλε γλψκε. 

 Σελ κε α.π. 1787 ΔΞ 2020/31.01.2020 (ΑΓΑ: Φ6ΘΦ46ΜΣΛΠ-ΟΚΔ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ  πξνέγθξηζε ηνπ Σ.Γ.Π. γηα ηελ πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ: 

«Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη» θαη ην ζρεηηθφ κε α.π. 1780 ΔΞ 2020/31.01.2020 έγγξαθν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα “ρεηηθά κε ηελ πξνέγθξηζε Σερληθνχ Γειηίνπ 

Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ κε ηίηιν «Φεθηαθέο δηαδξνκέο ζην Ακάξη» ζην 

πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο ΔΣΠΑ-44 ηνπ ΠΔΠ Κξήηεο.”. 

 Σελ κε α.π. 4200/09.09.2020 (ΑΓΑ: 68ΛΕ7ΛΚ-4ΞΝ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο κε 

ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη» κε θσδηθφ ΟΠ 5051037 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα “Κξήηε 2014-2020”». 

 Σελ κε α.π. 255282/02.11.2020  Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο γηα ηνλ νξηζκφ ππνιφγνπ 

ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη» 

 Σελ κε α.π. 274841/23.11.2020  Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο γηα ηελ έγθξηζε δηάζεζεο 

πίζησζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Φεθηαθέο Γηαδξνκέο ζην Ακάξη» θαη Κ.Α. 2020ΔΠ00210055 (ΟΠ 

5051037) ηεο ΑΔΠ0021 ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε …………θαη ώξα 15:00. 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr , ηελ  …………, εκέξα ………….. ,   θαη ώξα 10:00 π.κ.  

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 

 ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ε πεξίιεςε απηήο (πξνθήξπμε), θαηαρσξνχληαη 

ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. :  http://www.promitheus.gov.gr, κε  πζηεκηθφ Αξηζκφ : …….. 

 Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

http://www.promitheus.gov.gr/
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  ε δχν εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο (Κξεηηθή Δπηζεψξεζε θαη Ρεζεκληψηηθα Νέα) 

 ε κία εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα (Ρέζεκλνο) 

 Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (πξνθήξπμε) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ε πεξίιεςε απηήο (πξνθήξπμε), ζα θαηαρσξεζεί 

ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :   www.amari.gr  ζηελ 

δηαδξνκή : ► Νέα – Αλαθνηλψζεηο &  Δπηθαηξφηεηα ► Γηαθεξχμεηο - Γεκνπξαζίεο.    

 

Β. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 

ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.amari.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε κε α. π. …….. Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγόηεξν δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά 

δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) ηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή 

ησλ αιιαγψλ. 

ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188)
1
. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
2
 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν 

θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
3
 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

Διιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

ε θάζε πεξίπησζε ε επηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ηε κεηάθξαζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο 

πξνζθνξάο. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 

επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά 

ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη 

φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

                                                           
1      Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με 

τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο 
Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με 
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 
άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

2 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
3
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του 

άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
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κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, γηα πνζφλ 

πνπ ζα θαιχπηεη ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ρσξίο ην 

Φ.Π.Α. Ζ απαηηνύκελε εγγύεζε ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πφζν ησλ δχν ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ 

ζαξάληα επξψ.   (2.340,00 €). 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζην Α ηεο παξνχζαο. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη .. ………….. 2021, άιισο 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο 

ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 
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2.2.8., δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη 

εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ 

νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 

δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
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ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε. 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ.  

2.2.3.3 Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ 

ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 
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πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 

δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 

ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 

γεγνλόηνο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 

2.2.3.5. Γελ απαηηείηαη. 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 

ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)
4
 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν 

ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 

                                                           
4
        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 
5
. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016
6
. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη 

λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο  ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη 

λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή 

ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη 

δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ 
7
 ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ 

ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηννηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ 

αλάζεζε ππεξεζία 
8
 

2.2.4.1  Δπάξθεηα νξγαλσηηθήο δνκήο θαη πνηόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε επηηπρήο θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε – απφδεημε απηήο είλαη απαξαίηεην ππνρξεσηηθά λα πξνζθνκίζεη θαη’ ειάρηζηνλ 

ηα θάησζη: 

 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ (επηρεηξεκαηηθή δνκή, 

ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, θιάδνη εμεηδίθεπζεο, πιηθνηερληθή  ππνδνκή, απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, 

ηζηνξηθφ θαη ηα θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο). 

                                                           
5
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

6
  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί 

θ επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016. 
7
      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  

8
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

 Να έρεη κέζν θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ  έηνπο  2017, 

2018, 2019  κεγαιχηεξν απφ ην 150%  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  (άλεπ ΦΠΑ) ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 

ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 150% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (άλεπ 

ΦΠΑ) ηνπ Έξγνπ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

 

Α. Να δηαζέηεη ηελ θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ζην 

πιαίζην Έξγσλ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο, αληηθεηκέλνπ θαη πνιππινθφηεηαο κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηα ηξία  (3) ηειεπηαία έηε απαηηείηαη: 

 

Α1. Να έρνπλ πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκβάζεηοπξνβνιήο Σνπξηζηηθψλ - Πνιηηηζηηθψλ  

δηαδξνκψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά  εθαξκνγή δεκηνπξγίαο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο. Σν 

ζχλνιν ηνπ Π/Τ ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα ηζνχηαη ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ Π/Τ ηνπ έξγνπ 

άλεπ ΦΠΑ ήηνη 117.000,00 €. 

A2. Καη κία ηνπιάρηζηνλ ζχκβαζε πνπ λα αθνξά εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο πξνβνιήο 

Σνπξηζηηθνχ – Πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε παξαπάλσ απαίηεζε κπνξεί λα θαιχπηεηαη 

αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

Β. Να δηαζέηνπλ πξνζσπηθφ επαξθέο ζε πιήζνο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ Έξγνπ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Β1. λα δηαηεζνχλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ θαη‟ ειάρηζηνλ νη θάησζη εηδηθφηεηεο: 

 Έλα ππεχζπλν έξγνπ κε  παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε θαη   5εηή 

εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ςεθηαθή πξνβνιή Σνπξηζηηθψλ 

Πνιηηηζηηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ.  

 Έλαλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν Έξγνπ κε παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε 

επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζε Γηαρείξηζε Έξγσλ Αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη πηζηνπνίεζε PMI ή ηζνδχλακε. 

 2 ηνπιάρηζηνλ πξνγξακκαηηζηέο κε πηπρίν Πιεξνθνξηθήο ή ζπλαθέο θαη ηξηεηή εκπεηξία ζηελ 

πινπνίεζε εθαξκνγψλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο.  

 1 industrialdesigner ή γξαθίζηαο κε ηξηεηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ ζπλαθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ςεθηαθή πξνβνιή Σνπξηζηηθψλ Πνιηηηζηηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

 1 Φσηνγξάθνο  κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θσηνγξάθηζε Σνπξηζηηθψλ  -  πνιηηηζηηθψλ 

ρψξσλ.    

 1  ζρεδηαζηή πνιπκέζσλ κε εηδηθφηεηα ζηηο εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 3εηή  

εκπεηξία. 

 1 ρεδηαζηή δηθηχσλ πεδνπνξηθψλ κνλνπαηηψλ κε πεληαεηή  εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξνβνιή πεδνπνξηθψλ κνλνπαηηψλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ 
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κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα 

ηνπ ππφ αλάζεζε εμνπιηζκνχ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο απηνχ.  

Γηα ηελ πιήξσζε ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ πηζηνπνηεηηθψλ: 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 9001/2015  ή ηζνδπλάκνπζε ηζρχ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 20000-1:2018 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ κε πεδίν 

εθαξκνγήο ην ζχζηεκα ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 27001:2013 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ ζην πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

δηαρεηξηδφκελεο ππεξεζίεο (managedservices), ππνδνκέο, θπζηθή αζθάιεηα. Δπηθνηλσλία 

δεδνκέλσλ, ιχζεηο πιεξνθνξηθήο, ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ, 

αζχξκαηεο ιχζεηο, ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ, ππεξεζίεο θηλεηήο θαη ηειεθσλίαο, έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ζρεηηθά κε ζρεδηαζκφ, εθπαίδεπζε, παξνρή ζπκβνπιψλ, δηαρείξηζε έξγσλ θαη 

πινπνίεζε εκπνξηθψλ θαη θαηά παξαγγειία νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ππφ κειέηε, ινγηζκηθνχ θαη 

πιηθνχ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ 

δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

 Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο. 

ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη επίθιεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηξίησλ, ν ηξίηνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δηθφ ηνπ δηαθξηηφ ΣΔΤΓ θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο.  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ 

ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα Γ ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε 

ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 
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Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 

φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.7, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά 

ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.7). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ 

δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ 

έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
9
: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 

ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1  

εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δπίζεο πξνζθνκίδεη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 

1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 

πξνζσπηθφ. Ζ Τπεχζπλε Γήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη δελ ρξεηάδεηαη ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο 

ππνγξαθήο. 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., 

                                                           
9
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά 
ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ 
κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ 

αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν 
επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). 
Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ 
Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), 
κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
10

. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
11

 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ
12

 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή 

ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο 

θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 

81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δελ απαηηείηαη έγγξαθν. 

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεοπνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 

                                                           
10

  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
11 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 

υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019. 
12

  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 

Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.4 (απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη 

απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπο,
13

 εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν 

ηζρύνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ΦΔΚ κε ηνπο δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (2017, 2018, 2019), εθφζνλ ν δηαγσληδφκελνο ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη 

δεκνζίεπζή ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ηζνινγηζκφο ηνπ 2019 δελ έρεη δεκνζηεπζεί, νη δηαγσληδφκελνη 

ππνβάινπλ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλνπ απφ ηελ Δθνξία ηζνδπγίνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 

2018.  Σν ηζνδχγην απηφ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ν 

πλνιηθφο Κχθινο Δξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε 2019 θαη απφ πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγίνπ 

απνηειείηαη απηφο (θαηά πεξίπησζε). 

ε πεξίπησζε λενζχζηαηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε έλσζε – 

θνηλνπξαμία, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε πξνζσξηλψλ ηζνινγηζκψλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο.  

ε πεξίπησζε ζπκκεηέρνληνο πνπ δελ έρεη θαηά λφκν ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκψλ, είλαη 

ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 

(2017, 2018, 2019) θαη‟ αλψηαην φξην. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαη δειψζεηο πξέπεη λα 

θαηαηεζνχλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλή πξνζθνξά. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ: 

Β. 4.1 Καηάινγν, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε εθηέιεζε παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν  έξγσλ, κε 

κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο 

εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ, ζπλνδεπφκελα απφ ηηο  ζρεηηθέο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Α/Α Αλαζέηνπζα 

Αξρή  

Σίηινο 

Έξγνπ 

πλνπηηθή 

Πεξηγξαθή 

ηνπ Έξγνπ 

Γηάξθεηα 

Δθηέιεζεο 

Έξγνπ 

Πξνϋπνινγη

ζκόο έξγνπ 

ρσξίο ΦΠΑ  

ύκβαζε Βεβαίσζε 

νινθιήξσζ

εο 

        

        

        

        

                                                           
13

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 
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Αλ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη παξνρέο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ 

απνδεηθλχνληαη κε έγγξαθν πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δάλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθνχο θνξείο, κε βεβαίσζε ηνπ απνδέθηε.  

Β. 4.2 Πιήξε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπο, απφ ηα νπνία λα 

πξνθχπηεη ζαθψο ε γεληθή θαη εηδηθή εκπεηξία. 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ λα δειψλεη φηη: α) ηα 

ζηνηρεία ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ είλαη αιεζή θαη αθξηβή, β) έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη 

απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο, πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα έξγνπ, θαη γ) 

ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο σο κέιε ηεο νκάδαο 

έξγνπ γηα ην δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε χκβαζε. 

iii. Γηα ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ πνπ δελ αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ζα πξέπεη 

λα ππνβιεζεί Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζπλεξγαζίαο ηνπ ζηειέρνπο κε ηνλ ζπκκεηέρνληα γηα 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

πξνζθνκίδεη, θαηά πεξίπησζε:  

 

 Α) Πίλαθα  ησλ ζηειερψλ ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

Οκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα:  

Α/Α 
Δπσλπκία Δηαηξείαο 

Τπεξγνιάβνπ 

Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο 

Οκάδαο Έξγνπ 

Ρφινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ – 

Θέζε ζην ζρήκα πινπνίεζεο 

    

    

    

 

Β) Πίλαθαο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα 

Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο Οκάδαο Έξγνπ 
Ρφινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ – 

Θέζε ζην ζρήκα πινπνίεζεο 

   

   

   

 

Γ) Πίλαθαο ησλ ζηειερψλ ηεο θνηλνπξαμίαοή Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οκάδα Έξγνπ ηεο 

έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο πνπ ζχζηεζε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ην έξγν  

ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α 
Δηαηξία (ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο 

Οκάδαο Έξγνπ 

Ρφινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ - 

Θέζε ζην ζρήκα πινπνίεζεο 

    

    

    

 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,  νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθά (απφ επίζεκα αλαγλσξηζκέλα δηεζλή ή επξσπατθά ηλζηηηνχηα) 

φπσο αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.7. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ)πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
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ππνβνιή ηνπ
 14

.  ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο 

εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., 

θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή 

πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε ππνβνιή 

απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 

θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), 

ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο
15

 πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα 

κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

                                                           
14

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 4605/2019.  

15
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
16

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

  ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
πληειεζηήο 

βαξύηεηαο (%) 

Α Σερληθή Λύζε 
 

Κ1 Μεζνδνινγία  απνηχπσζεο ζεκείσλ -  πεξηερνκέλνπ 15% 

Κ2 Μεζνδνινγία θσηνγξάθεζεο  θαη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο πιηθνχ  5% 

Κ3 Πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθήεθαξκνγψλ 10% 

Κ5 Αλνηρηά πξφηππα, αλνηρηά δεδνκέλα, άδεηεο ρξήζεο  10% 

Κ6 Δπρξεζηία, θηιηθφηεηα θαη πξνζβαζηκφηεηα ησλ ιχζεσλ 5% 

Κ7 Αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 5% 

Κ8 
Δπεθηαζηκφηεηα, παξακεηξηθφηεηα, δηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

πνιπθαλαιηθφηεηα, βησζηκφηεηα 
10% 

Κ9 Δηνηκφηεηα, ηεθκεξίσζε θαη επάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο ιχζεο
17

 20% 

Β Τπεξεζίεο 
 

Κ10 
Οξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζρήκαηνο δηνίθεζεο, κεζνδνινγία 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
5% 

Κ11 
Οξγάλσζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα – θάζεηο - 

παξαδνηέα) 
5% 

Κ12 Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο 5% 

Κ13 Τπεξεζίεο εγγχεζεο – ζπληήξεζεο 5% 

  ύλνιν 100% 

                                                           
16

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό 
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο μζςο 

17
τεκμηρίωση επάρκειας της τεχνικής λύσης βάσει και αναλυτικής αναφοράς σε παρόμοια έργα που 

έχουν υλοποιήσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο παρελθόν. 
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2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνηάζεσλ – πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα “Κξηηήξηα 

Αμηνιφγεζεο”, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ ζρεηηθφ Πίλαθα. Ζ βαζκνινγία ησλ επί 

κέξνπο θξηηεξίσλ: 

-  είλαη 100 φηαλ θαιχπηνληαη αθξηβψο φιεο νη ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο/ πξνδηαγξαθέο [απαξάβαηνη 

φξνη], 

-  απμάλεηαη έσο 150 φηαλ ππεξθαιχπηνληαη θάπνηεο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο ή/θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

ηεο Γηαθήξπμεο. 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο Βi είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ: 

Βi = ζ1x Λ1 + ζ2x Λ2 +……+ζλxΛλ 

φπνπ: 

Βi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

ζλ ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο  ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο λ 

Λλ ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο λ 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ (ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ) γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο 

είλαη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Πi = 90x (Βi/Bmax) + 10x (Ki/Κmax) 

φπνπ:  

Βmax ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (150) 

Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο i 

Κmax ην κέγηζην δπλαηφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Ο Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ)  

Πi ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο i 

  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Πi . 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα  φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη 
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ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ 

ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη 

ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 

56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ 

ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο 

ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε 

ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη 

ε ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
18

 

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

λ. 4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 
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  Ρρβλ άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019. 
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δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 

ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην 

ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 

θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί 

ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη 

ειεθηξνληθάππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά). 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία 

ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία 

ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α‟ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 

ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
19

 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 

δείγκαηα, θαζψο θαη ζε έληππε κνξθή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  

πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 

4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ 

δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη 

ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 

απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ 

ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία 

φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη 

γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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 Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, περ. β’ του ν. 4605/2019 και 
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ
20

: 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016
21

, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα Γ), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» ηεο 

Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ 

Παξάξηεκα. 

Α. Σξφπνο ππνβνιήο:  

Ζ Σερληθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – 

Σερληθή Πξνζθνξά».  

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππνςήθην. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ 

κήλπκα θαη ν ππνςήθηνο θαιείηαη λα παξάμεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.   

Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο 

ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ππνςήθηνο επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ 

πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.   

Β. Πεξηερφκελν ηερληθήο πξνζθνξάο:   

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα:   

• Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ αλαιπηηθή θαη ζαθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο κε ηελ 

νπνία ζα εθηειέζνπλ ην Έξγν ζε φιεο ηνπ ηηο πηπρέο θαη πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπο θαη απαληά ζηηο 

επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 

πκκφξθσζεο.  

• Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ θαη ειεθηξνληθά  ηεθκεξησηηθφ πιηθφ γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην 

ινγηζκηθφ (εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θηι).  

• Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζην θάθειν ηεο ηερληθήο ηνπο 

πξνζθνξάο ηνπο  Πίλαθεο πκκφξθσζεο (Παξάξηεκα Α), ζπκπιεξσκέλνπο ζχκθσλα κε ηηο 

θάησζη νδεγίεο:  

                                                           
20

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016. 
21

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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ηε ζηήιε «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, 

ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη 

ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε) ηφηε ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο 

φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο 

απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή 

ΝΑΗ/ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα 

αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ 

Πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο 

πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε).  

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο 

Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα 

θαηαζθεπαζηψλ ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ 

ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη 

ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία 

ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο 

πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ.   

 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη 

θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4 θιπ.). Αληίζηνηρα 

ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, ηερληθή θιπ. ζα 

ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε 

παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. 

Πξνδ. 4.18).  

Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο θαη ε 

παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζηνηρεία θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ.  

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ», γηα έζησ θαη έλα απφ ηνπο φξνπο 

ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθφ φξν.  

Γ.  Γηεπθξηλίζεηο επί ηεο ππνβνιήο ησλ  Σερληθψλ Πξνζθνξψλ:   

 Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf (φζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή) θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (αθνξά ζηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί/ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ 

ππνγξαθή). ε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ παληειψο εληφο ηεο 

πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ 

ππνςεθίνπ δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ πξνζθνκηζζνχλ κελ ζηνηρεία απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, αιιά δηαπηζησζεί φηη 

νξηζκέλα απφ απηά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν θαη ζα έπξεπε λα πξνζθνκηζζνχλ δελ 

πξνζθνκίζζεθαλ, ηφηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαηηεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα ν νπνίνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηα πξνζθνκίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα ηνπ νξηζζεί.   



31 

Ο ζπκπιεξσκέλνο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη φια φζα ζπλππνβάιινληαη ειεθηξνληθά σο 

παξαπνκπέο ηεθκεξίσζεο (πξνζπέθηνπο, ηερληθά θπιιάδηα, δηαθεκηζηηθά ή ηερληθά έληππα, 

εγρεηξίδηα ρξήζεο, πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο, βεβαηψζεηο θιπ), εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε 

πξνζθόκηζήο ηνπο εληόο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα λα πξνζθνκίζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ πνπ έρεη ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά θαη ν ζπκκεηέρσλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα πξνζθνκίζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα 

ηνπ ηεζεί.  

Δθφζνλ ηα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (πξνζπέθηνπο, ηερληθά θπιιάδηα, 

δηαθεκηζηηθά ή ηερληθά έληππα, εγρεηξίδηα ρξήζεο, πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο, βεβαηψζεηο θιπ) δελ 

είλαη ηα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία 

ηαπηίδνληαη κε απηά ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

εκείσζε: ια φζα ζπλνδεχνπλ ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη επηζπλάπηνληαη σο παξαπνκπέο 

ηεθκεξίσζεο ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο (πξνζπέθηνπο, ηερληθά θπιιάδηα, δηαθεκηζηηθά ή ηερληθά 

έληππα, εγρεηξίδηα ρξήζεο θ.ιπ.) κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ σο απιά αληίγξαθα.  

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ ππνςήθην ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Σα 

ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη 

ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ηε κνξθή κε ηελ νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο 

(ηηκή),ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Γ «Σππνπνηεκέλν Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο» ηεο δηαθήξπμεο:  

Α. Σηκέο 

Ζ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα ππεξεζηψλ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.
 

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν 

πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 
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Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, 

κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δέθα 

(10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

δειψλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, 

θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 

ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, 

ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη µε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο 

εμππεξεηεί ην δεµφζηνζπµθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπµµεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 

πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά 
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κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα 

εμήο ζηάδηα: 

 Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 

Πξνζθνξά» ………… , εκέξα ………..ώξα 10:00 π.κ.  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 

3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν 

ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 

ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κφλν 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε 

πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, 

κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 

ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν,κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 

επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο µαδί µε 

αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 
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δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 

απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. 

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο 

ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε απόθαζε 

ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, µαδί µε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθώλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ,ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. ε θάζε πεξίπησζε, 

αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα 

απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ 

πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
22

. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  

πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 
23

 απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο
24

 

θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο πνπ έιαβε απφ ηελ αλαζέηνπζα  

αξρή,  (άξ.103, παξ.1 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43, παξ. 12 , πεξ. α), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

                                                           
22

  Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του 
ν.4608/2019. 

23
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    

24
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο 

ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 

αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν 

ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκίαππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 

παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

ζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά (άξ.103, παξ.7 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43, παξ. 12 , 

πεξ. δ), ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, 

εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα 

ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 

2.2.7 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΣΔΤΓ φηη πιεξνί, νη νπνίεο 

επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), 

δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 

επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 

καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα αλσηέξσ, (άξ.103, παξ.6 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43, παξ. 12, πεξ. γ ηνπ 

λ.4605/2019 (Α‟52)  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  πνπ δελ έρεη 

απνθιεηζηεί νξηζηηθά
25

, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 

παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 

αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016 θαη 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
26

. Ζ ππεχζπλε 

δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ 

ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,ζέηνληάο 

ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016 γηα ηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη 

έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 

πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
27

 ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

                                                           
25

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
26

  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επισημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που 
απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 

27
 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 

πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 

δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
28

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
29

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
30

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην 

άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 

πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 

ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε 

πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην  άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Καη‟ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.
31

  

 

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ π.δ. 39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 

β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 

λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε 

παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ 

πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ 

                                                           
28

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
29

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και   διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

30
  Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εθνικοφ   Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
31

  Ρρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019. 
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ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
32

 

 

ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο 

θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε 

πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο.
33

 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ 

ηελ ΑΔΠΠ
34

. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 

θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

πνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή  ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ
35

. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή 

πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 

ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 

αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 

ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο 

αίηεζεο αθχξσζεο. 

 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο. 

 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
36

. Γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή 

ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
37

. 

Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο 

ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 

                                                           
32

  Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 

33
  Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019. 

34
  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 

ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
35

  Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
36

  Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
37

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εγγχεζε πξνθαηαβνιήο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.4, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 

εθηφο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Γηαθήξπμεο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. 

Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ή 

απνδεζκεχνληαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ 

πιηθψλ  πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά, κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ 

γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθεί ε εγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

Δθηέιεζεο, ν Αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο πνζνχ 

έσο ην 2% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία θαηαηίζεηαη 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ εγγπεηηθή 

απηή επηζηνιή έρεη εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο ησλ 

πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη δηάξθεηα ηζρχνο ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 

γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ θαη θαιχπηεη ηελ εγγχεζε γηα ζπληήξεζε, δηάζεζε 

αληαιιαθηηθψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ θιπ.  κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  
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4.3 ξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ 

θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε 

αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία 

ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζία. ε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, 

απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε 

λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, 

είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ 

δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, 

φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 

ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ 

ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 

ηνπ λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ‟χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο, ε 

νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Α.Α.
38

 

                                                           
38

 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

α) Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ην 100% ηεο ζχκβαζεο.   

β)  Με ηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή φπνπ θαη θαηαβάιιεηαη ζε πνζνζηφ 100%, βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο, ηνπ αληίζηνηρνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, σο αθνινχζσο:  

 Με ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 1,2,3  ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ παξαδνηέσλ βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ. 

 Με ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 4,5,6 ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο  πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ αμία ησλ παξαδνηέσλ βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  

 Με ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 7,8,9,10,11 ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

γηα  ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ην ππφινηπν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 100% ηεο 

ζχκβαζεο.  

Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δειψλνπλ ζαθψο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο πνηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

επηιέγνπλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζαθήο δήισζε, επηιέγεηαη ν πξψηνο ηξφπνο.Ζ πιεξσκή 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:  

α) πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο,  

β) ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ,  

γ) θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζε  ηζρχ θαηά ηελ εκέξα πιεξσκήο 

δ) θαζψο θαη φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην Λνγηζηήξην ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο 

 

Σα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη ζην φλνκα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κεηά ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ 

άξζξν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016
39

, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

εκεηώλεηαη όηη ν  αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο 

επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο, όζνλ αθνξά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξάδνζή ηνπ. 

 

5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

                                                           
39

 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

δ)Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνοαπφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία 

πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο 

κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα 

επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
40

. 
 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαοεπηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 

κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 

παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

                                                           
40

  Ρρβλ. άρκρο 218 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 4605/2019.  
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Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ 

ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο 

πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ 

εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν 

φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή 

ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε 

άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο 

δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, 

ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016
41

. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 

205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

                                                           
41

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ην 

Γήκν Ακαξίνπ ν νπνίνο θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ,  ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί,  κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.  Με ηελ ίδηα απφθαζε δχλαληαη λα 

νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε 

θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.  

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 

θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο από 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ
42

. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 

ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο 

λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο
43

  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο 

ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016
44

 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 221. 

6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, 

εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε 

ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

                                                           
42

 Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016. 

43
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 

44
  Ππωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
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παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 

επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη 

ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε. 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ‟ ηνπ άξζξνπ 221
45

ηνπ λ. 4412/2016.
46 

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε 

αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 

θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 

ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Δγγπεκέλε Λεηηνπξγία 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο,  ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

                                                           
45

  Ρρβλ. παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του άρκρου 33  του ν.4608/2019, με τισ 
οποίεσ τροποποιικθκε θ παρ.11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016. 

46
 Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 
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παξαδνηέσλ ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο,  φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ λα 

πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε 

ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ 

αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά.  ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,  επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ 

έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ 

φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5.2.1 ηεο παξνχζαο. 

Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

 

 

 

 

πληάρζεθε 

 

 

 

Δηξελαίνο Γεξνγηάλλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο M.Sc. 

Θεσξήζεθε 

 

 

 

Διέλε Πεξληεληάθε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο M.Sc. 
 

 

 

 

 

Με εληνιή Γεκάξρνπ 

 

Ο Γήκαξρνο Ακαξίνπ 

 

 

 

Παληειήο Μνπξηδαλόο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ -   
ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) 

1. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ 

Ο Γήκνο Ακαξίνπ 

Ο Γήκνο Ακαξίνπ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην λνκφ Ρεζχκλνπ αιιά θαη ζ‟ νιφθιεξε ηελ Κξήηε. Σν 

κνλαδηθφ Φπζηθφ Πεξηβάιινλ εληππσζηάδεη θαη γνεηεχεη ηνλ επηζθέπηε. Ίρλε αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ Νενιηζηθή επνρή (6.000 π.Υ.) δηαπηζηψλνληαη ζην Γήκν θαζψο επξήκαηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ αλαθαιχθζεθαλ ζε δηάθνξεο αλαζθαθέο ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ δήκνπ. ην 

βφξεην ηκήκα ηεο θνηιάδαο Ακαξίνπ, δεζπφδεη ην Βέλη. ην πςίπεδν ηνπ έρνπλ απνθαιπθζεί ίρλε απφ 

αξραηνινγηθά ιείςαλα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνπο πζηεξνκηλστθνχο έσο ηνπο ελεηηθνχο ρξφλνπο. 

Ζ αξραία χβξηηνο ππήξμε κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Γπηηθήο Κξήηεο κε 

νηθηζηηθφ θέληξν ην ιφθν “Κεθάια” ζην ρσξηφ Θξφλνο. ηε ζέζε “Κφθθηλνο Υάξαθαο” ζην 

Μνλαζηεξάθη ππάξρεη κηλσηθφ αλάθηνξν παιαηναλαθηνξηθήο επνρήο (2000 – 1700 π.Υ.). Έρεη βξεζεί 

κεγάινο αξηζκφο πίζσλ, ιεπηά θακαξατθά αγγεία, ζθξαγίζκαηα θ.ά., απ‟ ηα νπνία αληινχκε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο απηήο. ηελ πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ 

Απνδνχινπ έρεη αλαζθαθζεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κηλσηθνχο νηθηζκνχο ηεο θεληξηθήο 

Κξήηεο. 

Γεληθά ε πεξηνρή ηνπ Ακαξίνπ απφ ηελ Μηλσηθή πεξίνδν ππήξμε ε θπζηθή έμνδνο θαη πέξαζκα απ‟ ηα 

λφηηα παξάιηα ηεο Κξήηεο θαη ηελ εχθνξε πεδηάδα ηεο Μεζζαξάο πξνο ηηο βφξεηεο θαη δπηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Ίρλε ηεο Μηλσηθήο απηήο νδνχ, απνηεινχλ ζηαζκνί θαη ρψξνη πνπ έρνπλ έξζεη 

ζην θσο απ‟ ηελ αξραηνινγηθή ζθαπάλε. Μέζα ζην ήξεκν ηνπίν κε ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά ηνπ 

ζπλαληνχκε, ζε θάζε ζεκείν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, δηάζπαξηνπο κηθξνχο θεξακνζθέπαζηνπο λανχο 

κε πινχζην εζσηεξηθφ δηάθνζκν θαη θαινδηαηεξεκέλεο αγηνγξαθίεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο θαη ζηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα. 

Ζ αμία ησλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ ηνπ Ακαξίνπ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην κεγάιν αξηζκφ ηνπο 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο, αιιά θπξίσο κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ην δηάθνζκν θαη ηελ θαιιηηερληθή 

ηνπο έθθξαζε. Ο πινχηνο θαη ην πςειφ επίπεδν ηέρλεο επεξεαζκέλν απφ ηε Βπδαληηλή πεξίνδν κε 

ηνπηθέο αξρηηεθηνληθέο, απνηππψλεηαη ζε πνιιέο παξαζηάζεηο λαψλ κε ηηο αγηνγξαθίεο θαη ηα 

πεξίηερλα μπιφγιππηα ηέκπια ηνπο, θαηά ηξφπν εληππσζηαθφ πνπ καξηπξνχλ πέξα απφ ηελ ηζηνξηθή 

δηαδξνκή θαη ηε κεγάιε επζέβεηα ησλ θαηνίθσλ. 

Γηάζπαξηνπο λανχο κε πινχζην εζσηεξηθφ δηάθνζκν θαη θαινδηαηεξεκέλεο αγηνγξαθίεο ζπλαληνχκε 

ζ‟ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ πβξίηνπ. Ο πινχηνο θαη ην πςειφ επίπεδν ηέρλεο επεξεαζκέλν απφ 

ηε Βπδαληηλή πεξίνδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή εληππσζηάδνπλ. Οη 
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παξαδνζηαθνί νηθηζκνί δηαηεξνχλ ηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο. Σα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία αξκνληθά 

δεκέλα κε ην ρψξν θαη ην ρξφλν πξνζδίδνπλ μερσξηζηή αμία. Οη άλζξσπνη, αμηνπξεπείο, εξγαηηθνί θαη 

θηιφμελνη, ζεκαηνθχιαθεο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δηαηεξνχλ ηελ ηνπηθή δηάιεθην θαη 

ζπλερίδνπλ ηελ ηζηνξία θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ. Άλζξσπνη πνπ αγαπνχλ ηδηαίηεξα ηνλ ηφπν ηνπο, 

γεσξγνί πνπ κε ππνκνλή θαιιηεξγνχλ ηε γε ηνπο, βνζθνί πνπ αθνχξαζηα θηλνχληαη ζηα βνπλά κε ηα 

θνπάδηα ηνπο παξάγνπλ ηα ζρεδφλ βηνινγηθά, άξηζηεο πνηφηεηαο θαη κε πςειή δηαηξνθηθή αμία, 

πξντφληα ηεο πεξηνρήο (ιάδη, γαιαθηνθνκηθά θαη θξέαο, θεξάζηα, κήια, αριάδηα, θεπεπηηθά θ.α.). 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα:www.amariguide.gr 

ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν κέζα απφ εθαξκνγέο θαη ζχγρξνλα εξγαιεία ζηνρεχεη ζηελ ηνπηθή αεηθφξν 

αλάπηπμε ηνπ Ακαξίνπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ Ρεζχκλνπ γεληθφηεξα, ζηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο 

θαη ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ, κέζσ πξσηφηππσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα αληαπνδίδνπλ ηελ εκπινθή ηνπ 

επηζθέπηε, ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  

Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ζεηξά δξάζεσλ, πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην Ακάξη θηιηθφηεξν γηα ηνλ 

επηζθέπηε, ςεθηαθά αλαβαζκηζκέλν θαη ελεκεξσηηθά πιεξέζηεξν. Σν έξγν, κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ 

δξάζεσλ ηνπ, ζα δψζεη ππεξαμία ζηελ  πεξηνρή, δεκηνπξγψληαο θίλεηξα επίζθεςεο, ελψ αλακέλεηαη 

λα εληζρχζεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν έρεη πςειή ζπλέξγεηα θαη ζα αμηνπνηήζεη ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠ 

Κξήηε θαη Νήζνη Αηγαίνπ 2007  -2013  -  ΟΑΠΤ  θαη αθνξνχλ ηα έξγα:  

 Ζιεθηξνληθφο Πνιηηηζηηθφο νδεγφο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ 

 ήκαλζε θαη Πιεξνθνξηαθφ Τιηθφ Γήκνπ Ακαξίνπ 

Βαζηθέο δξάζεηο ηνπ έξγνπ  

Σν πξνηεηλφκελν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη βαζηθέο δξάζεηο:  

 Δθαξκνγή AMARIAPP – Γεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ δσληαλνύ Μνπζείνπ Φύζεο ηεο πεξηνρήο.  

Ζ εθαξκνγή απηή απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν – νκπξέια, πνπ δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηεο 

πεξηνρήο πξφζβαζε ζε έλα δσληαλφ αλνηρηφ κνπζείν έθηαζεο  277 ρικ, παξέρνληάο ηνπ δσξεάλ 

πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ηζηνξηθνχ,  πεξηβαιινληηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ είζνδνο ζηελ 

πιαηθφξκα ζα είλαη δσξεάλ γηα φινπο θαη ζα παξέρνληαη φια ηα θίλεηξα γηα επαλείζνδν θαη 

επίζθεςε ζηελ πεξηνρή. Μέζσ ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο augmentedreality θαη 

κε ηε ρξήζε ελφο θηλεηνχ ή ελφο tablet, ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη ελεκέξσζε γηα 

http://www.amariguide.gr/
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κέξε/ζεκεία θπζηνιαηξηθνχ - πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πξνβνιή ηνπ 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  φπνπ ην Ακάξη ελδεηθηηθά δηαζέηεη:  

 Σελ πεξηνρή Natura πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 Σελ ηερλεηή ιίκλε ησλ Πνηακώλ πνπ έρεη ρσξεηηθφηεηα 23 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ 

κέηξσλ, θαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ  ζα ππνζηεξίμεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ λα γίλεη έλαο ζπνπδαίνο πδξνβηφηνπνο ζηε λνηηναλαηνιηθή 

ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Ήδε, πνιιά είδε πηελψλ θαη δψσλ έρνπλ αξρίζεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γλσζηφ ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη έξρνληαη γηα λα ζαπκάζνπλ ην θαηαπξάζηλν ηνπίν.  

 Σηο δηαδξνκέο ηνπ Φεινξείηε –  κνλνπάηηα ηνπ Φεινξείηε 

 Σα Φαξάγγηα Παηζνχ θαη  Πιαηαλίσλ 

 Μία Γηαδξνκή απφ ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θξάγκαηνο Πιαηχ πνηακνχ, έσο ην Νφην (Αγία 

Γαιήλε) 

 3 δηαδξνκέο -  Μνλνπάηηα γηα Κέληξνο  (Άλσ Μέξνο, Μέξσλα, Γεξαθάξη)  θαη 1 γηα 

άκηην 

 χλδεζε κε αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ Γεσπάξθνπ Φεινξείηε κέζσ ηεο ΟΥΔ Unesco. 

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνιηηηζκνχ ε εθαξκνγή ζα παξέρεη:  

 χλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνο ππνβνιή πξφηαζε ηεο Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ρεζχκλνπ 

ζην αληηθείκελν πνπ αθνξά ην Γήκν Ακαξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπο Αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο ηνπ Μνλαζηεξαθίνπ θαη ηνπ Απνδνχινπ 

 χλδεζε ηνπ Μνπζείνπ θαη ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Διεχζεξλαο θαη ηηο δηαδξνκέο 

ηνπ έξγνπ  

 ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο ζε νζόλε αθήο   παηγληψδνπο κάζεζεο 

(playfullearning) γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο απφ ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο θαη αλζξψπνπο ηξίηεο ειηθίαο.  

πκπιεξσκαηηθόηεηα 

Οη πξνηεηλφκελεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ζα  ππνζηεξίδνληαη απφ  ην πθηζηάκελν ηνπξηζηηθφ  website 

(www.amariguide.gr) πνπ πεξηέρεη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο, θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή απφιπηα 

πξνζπειάζηκε ζηνλ επηζθέπηε, ηφζν ζε ςεθηαθφ, φζν θαη ζε πξαγκαηηθφ επίπεδν.  

ηόρνη ηνπ έξγνπ 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη:  

http://www.amariguide.gr/
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 Ζ ήπηα αλάπηπμε ηεο  πεξηνρήο, κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο  θιεξνλνκηάο, ηε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο θαη ηε ζπλέξγεηα κε πθηζηάκελεο παξεκβάζεηο, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία. 

 Ζ αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία δηθηπψζεσλ. 

 Ζ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ  πεξηνρή ηνπ Ακαξίνπ. 

 Ζ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ αγξνηνπξηζκνχ νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο κε ηελ πξνψζεζε 

ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία πηινηηθψλ δξάζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο. 

 Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο πξφηαζεο  επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο ζεκεία:  

 Αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ  ςεθηαθψλ  δηαδξνκψλ, εχθνια αλαγλσξίζηκνπ θαη ηαπηφρξνλα 

πξνζαξκνζκέλνπ ζην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο νπ Ακαξίνπ,  θαηά ηξφπν πνπ 

εμαζθαιίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηεγεηή – επηζθέπηε. 

 Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ αζθάιεηαο κέζα απφ ηελ παξνρή εμππεξεηήζεσλ ή ηελ δηεπθφιπλζε 

θαη βνήζεηα ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ 

θαη πφξσλ. 

 Καζηέξσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ακαξίνπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ Ρεζχκλνπ γεληθφηεξα  ζηελ  

ηνπξηζηηθή αγνξά ηεο Κξήηεο σο πξννξηζκφο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ.  

 

Παθέηα εξγαζίαο θαη παξαδνηέα  

Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πινπνηεζνχλ ηα θάησζη παθέηα εξγαζίαο θαη παξαδνηέα:  

Παθέην εξγαζίαο 1: Απνηχπσζε ζεκείσλ – ζπγγξαθή θεηκέλσλ   

 Π1.1. Σερληθή έθζεζε επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο 

 Π1.2. Σεθκεξησηηθά θείκελα πξνο ρξήζε γηα ην δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο  

Παθέην εξγαζίαο 2: Φσηνγξάθεζε  ζεκείσλ, 360 κνίξεο θψην,  ιήςεηο απφ UAVΠ2.1: Αξρηθά 

πξσηφηππα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ζε πςειή αλάιπζε (masterfiles)  

 Π2.2: Σειηθά επεμεξγαζκέλα ςεθηαθά αξρεία γηα ρξήζε απφ ςεθηαθέο εθαξκνγέο (userfiles)  

 Π2.3: ηνπιάρηζηνλ 40 εηθνληθά παλνξάκαηα 360 κνηξψλ 
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 Π2.4: 5 Βίληεν κε ελαέξηεο ιήςεηο θαη 12 ζεκαηηθά βίληεν 

Παθέην εξγαζίαο 3: Καηαγξαθή ησλ δηαδξνκψλ κε gps θαη αλάιπζε βαζκνχ δπζθνιίαο αλάινγα κε 

ηελ δηαδξνκή   

 Π3.1 πιινγή δεδνκέλσλ GPS απφ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ 

Παθέην εξγαζίαο 4: Δηζαγσγή πιηθνχ  - εκπινπηηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ 

amariguide.  

 Π4.1 Δκπινπηηζκφο κε λέν πιηθφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο www.amariguide.gr , θαζψο 

θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο, ψζηε λα θαηαζηεί πην ζχγρξνλε θαη θηιηθφηεξε ζην ρξήζηε 

Παξαδνηέν5: Γεκηνπξγία app πξνβνιήο ηνπ Ακαξίνπ 

 Π5.1 Αλάπηπμε native Φεθηαθήο Δθαξκνγήο πεξηήγεζεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ( android 

/iOS). 

Παθέην εξγαζίαο 6:εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο   

 Π6.1 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ( android 

/iOS). 

Παθέην εξγαζίαο 7: Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε νζφλε αθήο   

 Π7.1  Γηαδξαζηηθή Δθπαηδεπηηθή ςεθηαθή Δθαξκνγή   

Παθέην εξγαζίαο 8: Μεηαθξάζεηο ζε 3 γιψζζεο (Αγγιηθά Γεξκαληθά, Γαιιηθά)  

 Π8.1  Μεηάθξαζε θεηκέλσλ θαη ηεθκεξησηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη 

Γεξκαληθά. 

Παθέην εξγαζίαο 9: εγθαηάζηαζε  qrcodes θαη beacons  ζε 40 ζεκεία ελδηαθέξνληνο  

 Π9.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζήκαλζεο κε beacons & QRcodes 

Παθέην εξγαζίαο 10: Πηινηηθήιεηηνπξγία   

 Π10.1: Πηινηηθή ιεηηνπξγία  

Παθέην εξγαζίαο 11: Γξάζεηο δεκνζηφηεηαο έληππν πιηθφ (ράξηεο θπιιάδην) 

 Π11.1: Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ζην δηαδίθηπν (webmarketing) 

 Π11.2: Έληππν θπιιάδην – ράξηεο  ζε Eιιεληθά θαη Aγγιηθά 

Γηάξθεηα πινπνίεζεο: 12 κήλεο 

1.1. Αλνηθηά πξόηππα 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα δηαηίζεληαη κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο γηα 

θάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ θαη ν Γήκνο Ακαξίνπ  αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 

ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνηχπνπ. Ζ εθαξκνγή ζα δηαιεηηνπξγήζεη κε άιιεο εθαξκνγέο πνπ 

αθνινπζνχλ ην ίδην πξφηππν δειαδή άιιεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ.  

http://www.amariguide.gr/
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1.2. Γηαιεηηνπξγηθόηεηα εθαξκνγώλ 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε χπαξμε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πξάμεο, ψζηε λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο, αληαιιαγήο 

πεξηερνκέλνπ θαη ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη νη ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζην επξχ 

θνηλφ.  

Δμεηάδνληαο ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ απνζεθεχεη, 

επεμεξγάδεηαη θαη δηαθηλεί κε άιια ζπζηήκαηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνβάιινληαη απφ απηφ, πεγάδνπλ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ζην ζεκείν απηφ βξίζθεηαη θαη ε κνλαδηθφηεηά ηνπ. πλεπψο, έλαο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ, ε 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη φρη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο απφ έλα κφλν ζχζηεκα θαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, ηθαλνπνηείηαη πιήξσο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο ε χπαξμε  

θαηάιιεισλ services ζην ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ άιιεο 

εθαξκνγέο. Μέζσ ησλ services ζα παξέρεηαη πιήξεο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο θαηαρσξεκέλεο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξφζβαζε ζα πεξηιακβάλεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο 

θαη εμαγσγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ κε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δηαζπλδεζηκφηεηάο ηνπ κε 

άιια ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ζα κείσλε ηελ αμία ηεο θαηαρσξεκέλεο πιεξνθνξίαο θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηνπ έξγνπ. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ απνκνλσκέλν, αιιά απνηειεί ζπλήζσο ηκήκα 

ελφο κεγαιχηεξνπ ζπλφινπ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζπλδένληαη. Δηδηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ε δηαζχλδεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κε άιια δελ είλαη 

απιψο επηζπκεηή αιιά επηβεβιεκέλε. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα πξέπεη λα κπνξεί λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα θαη λα 

ζπλεξγαζηεί κε άιια ζπζηήκαηα, είηε εζσηεξηθά ζην Φνξέα είηε εθηφο απηνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα 

πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη αθφινπζεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο: 

 Καιά ηεθκεξησκέλεο δηεπαθέο ινγηζκηθνχ: Θα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο νη θαηάιιειεο 

δηεπαθέο (APIs) γηα δηαζχλδεζε κε ηξίηα ζπζηήκαηα. Οη ζπγθεθξηκέλεο δηεπαθέο ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

δηαζχλδεζε κε άιια ζπζηήκαηα. 

 Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε δηεπαθή 

ρξήζηε (usersinterface). Ζ δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ψζηε 

λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

δηαθνξεηηθά ην ζχζηεκα θηλδπλεχεη λα κελ είλαη ιεηηνπξγηθφ. 
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 Γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε: Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζα είλαη πιήξσο γξαθηθφ 

(GUI) ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά (πνληίθη, παξάζπξα, κελνχ 

ιεηηνπξγηψλ, θνπκπηά ιεηηνπξγηψλ, ιίζηεο επηινγήο θ.ιπ.). 

 Πνιπκεζηθήδηεπαθή ρξήζηε: Δθηφο απφ ην θείκελν, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεί, φηαλ απαηηείηαη, θαη άιιεο κνξθέο πεξηερνκέλνπ, φπσο εηθφλεο, ήρν θαη 

βίληεν. 

 Γηαθάλεηα: Ζ δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα θξχβεη απφ ηνπο ρξήζηεο ηηο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 πλέπεηα: Ζ δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα έρεη εληαία ζρεδηαζηηθή θηινζνθία ψζηε λα κελ 

κπεξδεχεηαη ν ρξήζηεο. Απηφ αθνξά ηφζν ηε ρξήζε θνηλήο ρξσκαηηθήο παιέηαο φζν θαη ηε 

ρξήζε θνηλψλ ζπκβνιηζκψλ γηα νκνεηδείο θαη παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο. 

 Απφθξηζε: Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ν ειάρηζηνο 

δπλαηφο, ψζηε ν ρξήζηεο λα κελ αλαγθάδεηαη λα θνηηάδεη ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

πεξηκέλνληαο ηα απνηειέζκαηα. ηελ πεξίπησζε ρξνλνβφξσλ ιεηηνπξγηψλ, ν ρξήζηεο ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε θαηάιιεια νπηηθά κέζα φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε επεμεξγαζία 

ψζηε λα κελ λνκίζεη φηη ην ζχζηεκα δελ απνθξίλεηαη. 

 Φηιηθφηεηα: ηαλ ζρεδηάδεηαη ε δηεπαθή ρξήζηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη 

απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ, αθφκα θαη εθείλσλ πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη 

κε ηελ ηερλνινγία. Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο λα είλαη 

φζν ην δπλαηφ πην απιφ ζηε ρξήζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη θαιά 

ζρεδηαζκέλεο νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ψζηε λα είλαη ινγηθή ε αιιεινπρία ησλ βεκάησλ, λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε κηα ιεηηνπξγίαο, λα 

ππάξρεη ζαθή έλδεημε ζε πην βήκα κηαο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη πσο κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζην επφκελν ή πξνεγνχκελν βήκα. 

1.3. Πνιπθαλαιηθόηεηα 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ησλ εθαξκνγψλ, θξίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζέαζεο θαη δηάζεζήο ηεο κέζσ πνιιαπιψλ θαλαιηψλ δηάζεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

εκεηψλεηαη νη φηη εθαξκνγέο ζα είλαη native, λα είλαη πιήξσο δηαιεηηνπξγηθέο κε ηελ backoffice 

ιχζε θαη ηνλ Γηαδηθηπαθφ Κφκβν, απφ φπνπ ζα αληιεί ην πεξηερφκελν ηνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη 

πιαηθφξκεο πνπ ζα θαιχπηνληαη ζα είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ Android&iOS. 

Οη εθαξκνγέο απαηηείηαη λα είλαη πιήξσο δηαδξαζηηθέο κε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο δπλακηθήο 

πιεξνθνξίαο θαη πεξηερνκέλνπ απφ θεληξηθφ Γηαθνκηζηή κέζσ εηδηθνχ πξσηνθφιινπ επηθνηλσλίαο 

πάλσ απφ TCP/IP ή HTTP θαη γηα δίθηπα GPRS/4G/WiFi. 
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Βαζηθή απαίηεζε είλαη νη εθαξκνγέο λα είλαη εχρξεζηεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, λα πξνζθέξνπλ 

«δηαηζζεηηθή ινγηθή πινήγεζεο» (IntuitiveNavigationLogic), ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πιήξεο ρξήζε 

ηνπο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πιήθηξσλ θαη κε ρξήζε κφλν ελφο ρεξηνχ. 

Γιψζζα: Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηελ επηζπκεηή γιψζζα. Ζ επηινγή 

ηεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα επεξεάδεη ηφζν ηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή φζν θαη ην πεξηερφκελν πνπ απηή 

παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 

Πινήγεζε / πεξηήγεζε: Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη έλαλ εχθνιν ηξφπν πινήγεζε / 

πεξηήγεζεο. Ζ εκπεηξία ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ γηα ηνλ ρξήζηε ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ 

πινήγεζε ελφο website απνηεινχκελν απφ ζειίδεο (Pages) κε θείκελν, εηθφλεο, ήρν θαη video, θαη ε 

πινήγεζε κεηαμχ ησλ ζειίδσλ γίλεηαη κε ππεξζπλδέζκνπο (Hyperlinks). Δπηπιένλ, γηα θάζε ζειίδα 

ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε παξακεηξνπνίεζε ηεο Πινεγηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ησλ 

Γηαδξαζηηθψλ ηεο δπλαηνηήησλ κέζα απφ πξν-πινπνηεκέλεο Γηαδξαζηηθέο πκπεξηθνξέο 

(PageBehaviors). 

1.4. Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη εηδηθή κέξηκλα θαη λα δξνκνινγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

δξάζεηο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, Δθαξκνγψλ, Μέζσλ θαη Τπνδνκψλ, ε 

νπνία ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνο επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ο βαζκφο ηεο απαηηνχκελεο αζθάιεηαο θξίλεηαη απφ ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο / 

εθαξκνγήο, ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία. Δάλ ππάξρνπλ κέηξα αζθαιείαο κε κηθηφ 

ραξαθηήξα (νξγαλσηηθφ ‐ηερληθά, δηνηθεηηθφ ‐ηερληθά), ηφηε ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα 

ζπλεξγαζζεί κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηνπ Φνξέα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηερληθνχ ηνπο κέξνπο. 

Ζ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξεκπφδηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα θαη ζα πξέπεη λα επηθέξεη ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εθαξκνγέο 

θαη ηα ππνζπζηήκαηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ δελ εκπιέθνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο 

αζθάιεηαο. Δπίζεο, ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Φνξέα. 

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηα εμήο 

ζηνηρεία:  

 Γηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ.  
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 Γηαζθάιηζε ηεο κε απνπνίεζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζην ζχζηεκα (non-repudiation).  

 Δμαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, ζε επίπεδν ρξήζηε, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα 

(accesscontrolandauthorization).  

 Παξνρή κεραληζκψλ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε (authentication).  

 Παξνρή κεραληζκψλ θαηαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζε κε 

πξνζβάζηκν απφ ηξίηνπο κέζν (auditing). 

 πκκφξθσζε ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ κε ηηο αξρέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ηνπ λένπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ GDPR.  

1.5. Απαηηήζεηο Δπρξεζηίαο ζπζηεκάησλ 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ε επθνιία θαη θηιηθφηεηα 

ρξήζεο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ππιψλ, ε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα λα είλαη δπλαηή κέζα απφ νπνηνλδήπνηε webbrowser 

ρσξίο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρξήζηε, φιεο νη ζπληζηψζεο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε (UIcomponents) 

αθνινπζνχλ ην θνηλφ ζέκα εκθάληζεο (theme) ηεο εθαξκνγήο, ελψ ππάξρεη εληαία θαη ζπλεπήο 

(consistent) δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ θάζε επηκέξνπο εθαξκνγήο ψζηε λα κελ απνπξνζαλαηνιίδεηαη ν 

ρξήζηεο. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηνπο ρεηξηζκνχο αθφκα θαη ζε κε ηειηθή θαηαρψξεζε 

θφξκαο, λα είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε Ajax θνξκψλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ απνζηνιή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο θφξκαο πξνο ην ζχζηεκα ρσξίο ηελ αλάγθε πιήξνπο επαλαθφξησζεο ηεο ζειίδαο. 

Θα πξέπεη λα παξέρνληαη κεραληζκνί θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ νη νπνίνη λα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθά ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ ζην ζχζηεκα απφ ηνλ ρξήζηε, θαζψο θαη 

ηελ απνθπγή δηπιψλ ιαλζαζκέλσλ εγγξαθψλ. 

 Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ λα γίλνληαη φινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη δηαζηαχξσζεο 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νξζφηεηα, ε πιεξφηεηα θαη ε ζπλέπεηα ησλ ζηνηρείσλ. 

 Να ππάξρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ζε πεδία θνξκψλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν ρξήζηεο 

θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ. 

 Ζ επεμεξγαζία (εηζαγσγή, δηαγξαθή, κεηαβνιή) δεδνκέλσλ λα γίλεηαη απφ κηα θνηλή δηεπαθή 

ρξήζεο θαη γηα νκνηνκνξθία ησλ νζνλψλ αιιά θαη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη επθνιία ζηελ 

εηζαγσγή λέσλ πεδίσλ ζηηο δηαρεηξηδφκελεο νληφηεηεο. 
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Οη εθαξκνγέο πξνζθέξνπλ έιεγρν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ (αμηνπηζηία) πξνο απνθπγή ιαζψλ ησλ 

ρεηξηζηψλ / ρξεζηψλ (validation). 

1.6. Πξνζβαζηκόηεηα 

Πξφζβαζε γηα ΑΜΔΑ: Οη ςεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη 

λα πηνζεηνχλ ηελ αξρή ηνπ «ρεδηάδνληαο γηα ινπο», εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο 

πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία βαζηδφκελεο ζε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο, 

ηηο νδεγίεο πξνζβαζηκφηεηαο W3C θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα WebContentAccessibilityGuidelines 

(WAI/WCAG). ε επίπεδν ζπκκφξθσζεο ηνπιάρηζηνλ «ΑΑA» (WGAG 2.0 levelAAA). 

2. Πεξηγξαθή ΠαθέησλΔξγαζηώλ 

2.1. Παθέην εξγαζίαο 1: Απνηύπσζε ζεκείσλ – ζπγγξαθή θεηκέλσλ 

Σν πιηθφ γηα ην πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ απφζεκα γηα ηνλ Γήκν Ακαξίνπ ζα 

ζπιιερζεί θαη ζα ηεθκεξησζεί απφ πνιιαπιέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξηαθέο πεγέο. Σν πιηθφ, εθφζνλ 

ζπγθεληξσζεί, ζα αμηνινγεζεί πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη ην πιηθφ αξρηθνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ. 

Οη δηαδηθαζίεο ηεθκεξίσζεο ηνπ πιηθνχ (ζχλνια, αληηθείκελα θαη πιηθφ) ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ 

αθνινπζψληαο ηα δηεζλψο ελδεδεηγκέλα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ.  

πλνπηηθά νη δηεξγαζίεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πιηθνχ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 πιινγή πιηθνχ 

Ζ ζπιινγή πιηθνχ αθνξά δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ απφζεκα γηα ηνλ Γήκν Ακαξίνπ θαη ζα 

γίλεη απφ πνιιαπιέο δηαζέζηκεο πεγέο.  

 Σαμηλφκεζε – Οξγάλσζε πιηθνχ 

Ζ ηαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή έξεπλα ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ην πιηθφ ηεο ζπιινγήο λα ηαμηλνκεζεί αλά ελφηεηεο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ 

επρεξέζηεξε ηε δηαδηθαζία ηεο ηεθκεξίσζεο. Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα εληαρζεί ηφζν ζηηο γεληθέο 

ζεκαηηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ην πιηθφ, φζν θαη ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο, φπσο 

ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηά απφ ηε θάζε απηή ησλ εξγαζηψλ. εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νξγαλσζήο ηνπ 

πιηθνχ ζα είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ελνηήησλ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δηθηπαθή πχιε: 

www.amariguide.gr 

Τιηθό πξνο ηεθκεξίσζε θαη ςεθηνπνίεζε 

http://www.amariguide.gr/
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πλνιηθά αλακέλεηαη λα ζπιιερζνχλ θαη λα ηεθκεξησζνχλ επηιεγκέλα ηεθκήξηα πνπ ζα αθνξνχλ ην 

πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ απφζεκα ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ. Σα ηεθκήξηα ζα 

πεξηιακβάλνπλ επνπηηθφ πιηθφ φπσο: θσηνγξαθίεο, θείκελα, βηβιία θαη άξζξα. 

Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πξνβνιή ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο  φπνπ ην Ακάξη ελδεηθηηθά δηαζέηεη:  

 Σελ πεξηνρή Natura πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

 Σελ ηερλεηή ιίκλε ησλ Πνηακώλ πνπ έρεη ρσξεηηθφηεηα 23 εθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ 

κέηξσλ, θαη κέζσ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ  ζα ππνζηεξίμεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Γήκνπ λα γίλεη έλαο ζπνπδαίνο πδξνβηφηνπνο ζηε λνηηναλαηνιηθή 

ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Ήδε, πνιιά είδε πηελψλ θαη δψσλ έρνπλ αξρίζεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν γλσζηφ ζηνπο 

επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη έξρνληαη γηα λα ζαπκάζνπλ ην θαηαπξάζηλν ηνπίν.  

 Σηο δηαδξνκέο ηνπ Φεινξείηε –  κνλνπάηηα ηνπ Φεινξείηε 

 Σα Φαξάγγηα Παηζνχ θαη  Πιαηαλίσλ 

 Μία Γηαδξνκή απφ ηε ρσξνζέηεζε ηνπ θξάγκαηνο Πιαηχ πνηακνχ, έσο ην Νφην (Αγία 

Γαιήλε) 

 3 δηαδξνκέο -  Μνλνπάηηα γηα Κέληξνο  (Άλσ Μέξνο, Μέξσλα, Γεξαθάξη)  θαη 1 γηα 

άκηην 

 χλδεζε κε αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ Γεσπάξθνπ Φεινξείηε κέζσ ηεο ΟΥΔ Unesco. 

Δπίζεο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνιηηηζκνχ ε εθαξκνγή ζα παξέρεη:  

 χλδεζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνο ππνβνιή πξφηαζε ηεο Δθνξεία Αξραηνηήησλ Ρεζχκλνπ 

ζην αληηθείκελν πνπ αθνξά ην Γήκν Ακαξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπο Αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο ηνπ Μνλαζηεξαθίνπ θαη ηνπ Απνδνχινπ 

 χλδεζε ηνπ Μνπζείνπ θαη ηνπ Αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο  Διεχζεξλαο θαη ηηο 

δηαδξνκέο ηνπ έξγνπ 

πγγξαθή θεηκέλσλ 

ε απηή ηελ θάζε ζα γίλεη ε ζπγγξαθή ζρεηηθψλ γεληθψλ θεηκέλσλ γηα θάζε ρξήζε, θαζψο θαη ησλ 

εηδηθψλ θεηκέλσλ γηα θάζε ηεθκήξην. Σα θείκελα ζα πνηθίινπλ αλάινγα ην θνηλφ πνπ ζα 

απεπζχλνληαη. πγθεθξηκέλα ζα ππάξρνπλ απιά εθιατθεπκέλα θείκελα πνπ ζα απεπζχλνληαη ζην επξχ 

θνηλφ θαη θείκελα κε πην εμεηδηθεπκέλα ζηνηρεία θαη νξνινγία πνπ ζα απεπζχλνληαη ζην 

εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θνηλφ. Δπίζεο ζην πιαίζην ηνπ παξαδνηέν ζα ζπληαρζεί θαη ιεμηθφ 

αξραηνινγηθψλ φξσλ ησλ ηεθκεξίσλ. 

Σα αλσηέξα θείκελα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηα παξαδώζεη θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε 

κνξθή. 

Παξαδνηέα 
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 Π1.1. Σερληθή έθζεζε επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο 

 Π1.2. Σεθκεξησηηθά θείκελα πξνο ρξήζε γηα ην δηαδίθηπν θαη ηηο εθαξκνγέο  

2.2. Παθέην Δξγαζίαο 2:   Φσηνγξάθεζε  ζεκείσλ, 360 κνίξεο θώην,  ιήςεηο από UAV 

ην πιαίζην ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο 2 ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θσηνγξάθηζε – ςεθηνπνίεζε 

φισλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξά ην ηεθκεξησκέλν πιηθφ ηνπ ΠΔ1. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

παξαρζνχλ ζπλνιηθά ηνπιάρηζηνλ 800 θσηνγξαθίεο (ηνπιάρηζηνλ 20 αλά ζεκείν ελδηαθέξνληνο),  

ηνπιάρηζηνλ 40 εηθνληθά παλνξάκαηα κε θσηνγξαθίεο 360 κνηξψλ απφ επηιεγκέλα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, ελψ αθφκα ζα πξέπεη λα παξαρζνχλ κε εηδηθφ εμνπιηζκφ UAV – 

Drone 5 ελαέξηα βίληεν απφ επηιεγκέλα ζεκεία πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά θαη ηνπο 42 

νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) θάλνληαο ιήςε ελαέξηαο θσηνγξαθίαο θαη ελαέξηνπ 

βίληεν ελ θηλήζεη ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ απφ Drone θαη ζηνπο 42 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία ζα 

παξαδνζνχλ θαη δηαθξηηά. 

Σν πιηθφ πνπ ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ έξγνπ ζα ςεθηνπνηεζεί θαη ζα 

απνηειέζεη αληηθείκελν ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο (πνιιαπιή θαη αλαγθαία δηφξζσζε, δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ θνξκάη αξρείσλ θ.ά.). Ζ δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ςεθηαθήο θσηνγξάθεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε, εθφζνλ ην πιηθφ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα πνιιαπιέο 

ρξήζεηο (ςεθηαθά αληίγξαθα, ρξεζηηθά αξρεία). 

Δπηπξφζζεηα, ζα δεκηνπξγεζνχλ 20 ζθαηξηθά παλνξάκαηα 360 κνηξψλ  πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο 

επηιεγκέλνπο ρψξνπο πνπ ζα πξνβιεζνχλ κέζα απφ ηε δηθηπαθή πχιε θαη ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα παξαρζνχλ θαη 12 βίληεν ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ: 

- Σνπιάρηζηνλ 10 ζεκαηηθά βίληεν (θαξάγγηα θαη δηαδξνκέο-κνλνπάηηα, Ακαξηψηηθα βνπλά, 

εθθιεζίεο, δξφκνη λεξνχ - πέηξηλεο γέθπξεο, γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α.) ηνπιάρηζηνλ 2 

ιεπηψλ, κε ρξήζε θαη drone. 

- 1 βίληεν-trailer ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηψλ κε ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ καο, κε ρξήζε 

επηιεγκέλνπ πιηθνχ πνπ ζα έρεη ζπιιερζεί θαη επηιεγκέλεο ελαέξηεο ιήςεηο απφ ην drone. 

- 1 βίληεν-trailer ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηψλ κε ζθνπφ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, όηη ην πιηθό πνπ ζα παξαρζεί γηα ηε δεκηνπξγία ησλ παξαπάλσ βίληεν ζα παξαδνζεί ζην 

Γήκν θαη δηαθξηηά αλά ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 

 

ην θαησηέξσ πίλαθα δείρλνληαη αλά ηχπν ηεθκεξίνπ, νη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο: 

Σύπνο ηεθκεξίνπ Διάρηζηεο Πξνδηαγξαθέο ςεθηνπνίεζεο  

Πεξηβάιινλ – 

Σνπνγξαθία  
Φσηνγξάθεζε  ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx Μνξθή Jpeg2000/ tiff/raw 
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Δηθφλα δηάζεζεο ζην δηαδίθηπν 72-300 ppi/ 24 bit βάζνο ρξψκαηνο γηα ηηο έγρξσκεο 

θαη 8 bit γηα ηηο αζπξφκαπξεο / Δηθφλα πξνεπηζθφπεζεο 72 – 150/200 pixels 

Πεξηβάιινλ – 

Υισξίδα, παλίδα 

Φσηνγξάθεζε  ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx Μνξθή Jpeg2000/ tiff/raw 

Δηθφλα δηάζεζεο ζην δηαδίθηπν 72-300 ppi/ 24 bit βάζνο ρξψκαηνο γηα ηηο έγρξσκεο 

θαη 8 bit γηα ηηο αζπξφκαπξεο / Δηθφλα πξνεπηζθφπεζεο 72 – 150/200 pixels 

Λήςεηο ελαεξίσλ 

video 
2K αλάιπζε, high efficiency Video Codec (HEVC), H.265 

θαηξηθά 

παλνξάκαηα 
360 κνίξεο, zoom in - zoom out / hot spots 

Θεκαηηθά βίληεν  2K αλάιπζε, high efficiency Video Codec (HEVC), H.265 

 

Παξαδνηέα 

 Π2.1: Αξρηθά πξσηφηππα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ζε πςειή αλάιπζε (masterfiles) 

 Π2.2: Σειηθά επεμεξγαζκέλα ςεθηαθά αξρεία γηα ρξήζε απφ ςεθηαθέο εθαξκνγέο (userfiles) 

 Π2.3: 40 εηθνληθά θαη 20 ζθαηξηθά παλνξάκαηα 360 κνηξψλ 

 Π2.4: 5 βίληεν κε ελαέξηεο ιήςεηο απφ επηιεγκέλα ζεκεία πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά 

θαη ηνπο 42 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ (θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) θάλνληαο ιήςε 

ελαέξηαο θσηνγξαθίαο θαη ελαέξηνπ βίληεν ελ θηλήζεη ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ απφ Drone θαη 

ζηνπο 42 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία ζα παξαδνζνχλ θαη δηαθξηηά, 10 ζεκαηηθά βίληεν θαη 

2 βίληεν trailer 

2.3. Παθέην Δξγαζίαο 3:   Καηαγξαθή ησλ δηαδξνκώλ κε gps θαη αλάιπζε βαζκνύ 

δπζθνιίαο αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή 

ην πιαίζην ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 3 ζα πξέπεη λα παξαρζεί θαηαγξαθή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ 

ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ ζα παξαρζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηηο 

δηαδξνκέο πεξηήγεζεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ. 

Ζ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα γίλεη κε εηδηθφ εμνπιηζκφ GPS ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ εμαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε ράξηε.  

Παξάιιεια ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη ηα ρσξηθά δεδνκέλα θαη λα ηα ζπλδπάζεη κε ηα 

πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ δηαδξνκψλ, θαζνξίδνληαο ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο θάζε δηαδξνκήο. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ησλ ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 
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Η πιήξεο απνηύπσζε ζα δνζεί επηπξόζζεηα ζε αξρείν .dwg ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

(εμαξηεκέλν ζε ζπληεηαγκέλεο ΔΓΑ ’87). 

Παξαδνηέα 

 Π3.1 πιινγή δεδνκέλσλ GPS απφ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ 

2.4. Παθέην Δξγαζίαο 4: Δηζαγσγή πιηθνύ  - εκπινπηηζκόο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηπαθνύ 

ηόπνπ amariguide. 

ην πιαίζην ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίαο εκπινπηηζκνχ ηνπ 

πθηζηάκελνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ: www.amariguide.gr κε ην πιηθφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί θαη 

ςεθηνπνηεζεί ζηα πξνεγνχκελα παθέηα εξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά ε 

δηαδηθαζία ηνπ εκπινπηηζκνχ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα αθνινπζήζεη ηα αθφινπζα βήκαηα αλάπηπμεο:  

Αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

πγθέληξσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ ππάξρνπζα ηζηνζειίδα θαη ησλ λέσλ 

δεδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ έξγνπ (θείκελα, θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη άιια 

ςεθηαθά δεδνκέλα). Αλάιπζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ, θαζνξηζκφο ηεο δνκήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

δηαζέηεη ε ηζηνζειίδα. Δληνπηζκφο ην πνπ ζα εληαρζνχλ ηα λέα ηεθκήξηα. Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ 

λέσλ ζεκαηηθψλ παξνπζίαζεο θαη ηνπ ζεκείνπ έληαμεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ. 

Αξρηθή θάζε εκπινπηηζκνύ ηεο ηζηνζειίδαο. 

Δπεμεξγαζία λένπ πιηθνχ γηα λα κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα. Καηαρψξεζε ηνπ πιηθνχ 

κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηα είηε κε απηφκαην ηξφπν είηε κε ρεηξνθίλεηε εξγαζία. 

Σειηθή θάζε αλάπηπμεο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Δλζσκάησζε φισλ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη εθαξκνγψλ θαη πιήξε θαηαρψξεζε φισλ ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηφξζσζε ή βειηίσζε πξνβιεκάησλ. Δλζσκάησζε ηεο 

Αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ λένπ πιηθνχ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην ζρέδην εκπινπηηζκνχ θαη αλαζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο, ψζηε λα θαηαζηεί πην ζχγρξνλε θαη θηιηθφηεξε ζην ρξήζηε. 

Παξαδνηέα 

 Π4.1 Δκπινπηηζκφο κε λέν πιηθφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο www.amariguide.gr 

2.5. Παθέην Δξγαζίαο 5: Γεκηνπξγία app πξνβνιήο ηνπ Ακαξίνπ, γηα θηλεηέο ζπζθεπέο iOS 

θαη Android 

ην πιαίζην ηνπ ΠΔ5 ζα πινπνηεζεί γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ κία ςεθηαθή, 

δηαδξαζηηθή εθαξκνγή γηα θηλεηέο ζπζθεπέο (smartphones θαη tablets). Ζ εθαξκνγή ζα πινπνηεζεί ζε 

ιεηηνπξγηθφ iOS θαη Android θαη νη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ λα ηελ κεηαθνξηψλνπλ δσξεάλ ζηε 

http://www.amariguide.gr/
http://www.amariguide.gr/
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ζπζθεπή ηνπο θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην Μνπζείν ή κέζσ ηνπ εθάζηνηε market 

(googleplay/applestore).  

Ζ εθαξκνγή απηή απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εξγαιείν – νκπξέια, πνπ δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηεο 

πεξηνρήο πξφζβαζε ζε έλα δσληαλφ αλνηρηφ κνπζείν έθηαζεο  277 ρικ, παξέρνληάο ηνπ δσξεάλ 

πνηθίιεο πιεξνθνξίεο ηζηνξηθνχ,  πεξηβαιινληηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Ζ είζνδνο ζηελ πιαηθφξκα ζα είλαη δσξεάλ γηα φινπο θαη ζα παξέρνληαη φια ηα θίλεηξα γηα 

επαλείζνδν θαη επίζθεςε ζηελ πεξηνρή. Μέζσ ηερλνινγίαο ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

augmentedreality θαη κε ηε ρξήζε ελφο θηλεηνχ ή ελφο tablet, ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα ιακβάλεη 

ελεκέξσζε γηα κέξε/ζεκεία θπζηνιαηξηθνχ - πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Ζ εθαξκνγή ζα παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα ςεθηαθήο μελάγεζεο κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο 

beacons θαη Qrcodes αιιά θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. ηελ παξνχζα θάζε, ζα επηιεγεί 

ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο  ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο γηα ηα νπνία ζα ππάξρεη δηαζέζηκν ζην ρξήζηε 

πνηθίιν πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν (θείκελα, θσηνγξαθίεο, ζρεδηαζηηθέο απεηθνλίζεηο θαη 

αλαπαξαζηάζεηο, ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο θιπ).  

Beacons θαη QRCodes 

Σα beacons είλαη έλα είδνο ηερλνινγίαο κηθξν-εληνπηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί Bluetooth ρακειήο 

θαηαλάισζεο (BLE 4.0) θαη κπνξεί λα ζπλδεζεί κε νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία ή αληηθείκελν, απφ 

ηνίρνπο θαη πάγθνπο έσο αλζξψπνπο θαη πξντφληα. Μεηαδίδνπλ κηθξνζθνπηθά ξαδηνζήκαηα, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα smartphones, μεθιεηδψλνληαο ηελ αλαγλψξηζε κέζσ 

κηθξν-εληνπηζκνχ θαη βάζεη πεξηερνκέλνπ. Δπνκέλσο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν, αθνχ ην πεξηερφκελν ζηέιλεηαη ζην ρξήζηε ηνπηθά κέζσ 

Bluetooth. Πξνυπνζέηεη λα έρεη θαηεβάζεη ν ρξήζηεο ηε ζρεηηθή εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ θαη λα έρεη 

ελεξγνπνηεκέλν ην bluetooth γηα ηελ ζχλδεζε κε ην beacon θαη ηελ παξνπζίαζε offline πεξηερνκέλνπ.  

Ο θώδηθαο QR είλαη έλαο γξακκσηφο θψδηθαο (barcode) δχν δηαζηάζεσλ. Σν "QR" πξνέξρεηαη απφ 

ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ "QuickResponse" (Γξήγνξε Αληαπφθξηζε), γηαηί νη δεκηνπξγνί ηνπ είραλ σο 

θχξην ζθνπφ ηα δεδνκέλα, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ θψδηθα, λα απνθσδηθνπνηνχληαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα. Ζ ζάξσζε ελφο θψδηθα QR, γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο έμππλνπ θηλεηνχ. Γηα λα γίλεη 

απηφ, ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη κία εθαξκνγή ε νπνία κεηαηξέπεη ηελ θάκεξα ηνπ θηλεηνχ ζε ζαξσηή 

θψδηθα QR. Μέζα ζε έλα θψδηθα QR κπνξεί λα απνζεθεπηεί, π.ρ. έλαο ζχλδεζκνο πξνο κηα 

ηζηνζειίδα. Ο ρξήζηεο ζαξψλεη κε ην θηλεηφ ηνπ ηειέθσλν ηνλ θψδηθα QR θαη πινεγείηαη απηφκαηα 

ζηελ ηζηνζειίδα. Απηή ε πξάμε ηεο ζχλδεζεο απφ ην θπζηθφ θφζκν είλαη γλσζηή σο hardlink ή 

ππεξζχλδεζε κε θπζηθφ θφζκν. Δπίζεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ρξήζηεο λα επηζεκάλεη ην ζεκείν, 

θάλνληαο tag θαη λα ην κνηξαζηεί ζηα δηαδεδνκέλα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη κε επεμεγεκαηηθά ζρήκαηα θάπνηα ζελάξηα ρξήζεο ησλ beacons θαη ησλ QRcodes.  
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Βαζηθό ζελάξην ρξήζεο κε application 

 

Δηθόλα 1: Βαζηθό ζελάξην ρξήζεο Beacon 

 

Πξνϋπνζέζεηο 

 Ο ρξήζηεο λα έρεη εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή 

 Wifi γηα online πιεξνθνξηαθό πιηθό 

Ο Δπηζθέπηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα/portal ή απφ ςεθηαθφ ή 

έληππν κέζν θαη ηελ εγθαζηζηά ζην θηλεηφ ηνπ. Αλνίγνληαο ηελ εθαξκνγή κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα 

ηηο ιεηηνπξγίεο, δηαζέζηκεο πνξείεο, θαη ινηπέο άιιεο πιεξνθνξίεο.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζεο ζηνλ Γήκν Ακαξίνπ, φηαλ ν ρξήζηεο εηζέιζεη ζηελ εκβέιεηα 

θάπνηνπ beacon ζα ιάβεη εηδνπνίεζε ζην θηλεηφ ηνπ πνπ ζα ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην ζρεηηθφ έθζεκα 

θαη ζα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κέζσ ηεο εθαξκνγήο (offlinemode), επίζεο ζα κπνξεί λα 

θαηεβάζεη επηπιένλ πιηθφ φπσο video θαη θσηνγξαθίεο (onlinemode).  

Βαζηθό ζελάξην ρξήζεο κε QRcode 

 

Δηθόλα 2: Βαζηθό ζελάξην ρξήζεο QRcode 
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Πξνϋπνζέζεηο 

 Ο ρξήζηεο λα έρεη θηλεηό ηειέθσλν 

 Wifi γηα online πιεξνθνξηαθό πιηθό 

Ο επηζθέπηεο, θαζψο πεξηεγείηαη ζηνλ Γήκν Ακαξίνπ αληηθξίδεη ηελ πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο. Δθεί κπνξεί λα δηαβάζεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη επηπιένλ 

κπνξεί λα ζαξψζεη κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ ην QRcode φπνπ ζα ηνλ νδεγήζεη ζηε ζρεηηθή 

ζειίδα ηνπ portal κε φιν ην δηαζέζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (online).    

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ζε θνξεηέο ζπζθεπέο 

Γεδνκέλνπ φηη νη εθαξκνγέο ζα είλαη native δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ηελ πιεηνλφηεηα 

ησλ ζπζθεπψλ smartphones θαη κε κειινληηθέο εθδφζεηο ησλ πιαηθνξκψλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ λα ππνζηεξίδνπλ backwardcompatibility.  

Δπηκέξνπο ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζε επηκέξνπο ζέκαηα ηεο εθαξκνγήο 

ρξήζηε. 

 Γιώζζα. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηελ επηζπκεηή γιψζζα αλάκεζα ζηηο  

ππνζηεξηδφκελεο γιψζζεο ηεο εθαξκνγήο.  Ζ επηινγή ηεο γιψζζαο ζα επεξεάδεη ηφζν ηελ 

ίδηα ηελ εθαξκνγή φζν θαη ην πεξηερφκελν πνπ απηή παξέρεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ 

εθαξκνγή ζα αλαγλσξίδεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ηελ πξνεπηιεγκέλε γιψζζα ηεο 

ζπζθεπήο αιιά ν ρξήζηεο ζα έρεη θαη ηελ επηινγή λα αιιάμεη απφ εηδηθφ κελνχ ηελ γιψζζα 

ζε απηή πνπ επηζπκεί.  

 Θέζε.  Ζ εθαξκνγή ζε θάζε ζηηγκή ζα αμηνπνηεί ηελ πιεξνθνξία γεσεληνπηζκνχ πνπ παξέρεη 

ε ζπζθεπή ζηελ νπνία εθηειείηαη θαη ζα πξνζαξκφδεη ην πεξηερφκελφ ηεο ζηε ζέζε ηεο 

ζπζθεπήο θαη ζπλεπψο ζηε ζέζε ηνπ ρξήζηε,  απηφκαηα κφιηο εθείλνο πξνζεγγίδεη θάπνην 

έθζεκα. 

 Πινήγεζε / πεξηήγεζε. Ο ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη αλ επηζπκεί λα 

πεξηεγείηαη ειεχζεξα ζην ρψξν κε ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε θαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα 

παξέρνληαη απηφκαηα ή ελαιιαθηηθά λα πινεγείηε ζην πεξηερφκελν θαη λα επηιέγεη ηα ζεκεία 

πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Αθφκα ζα παξαζρεζεί Βέιηηζηε θαη απηφκαηε  αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ζειίδσλ αλάινγα κε ην θηλεηφ ηνπ ρξήζηε γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεξκαηηθψλ: π.ρ. 

smartphone, tablet. 

 Αιιειεπίδξαζε ρξεζηώλ. Ζ εθαξκνγή ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ (ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο) κεηαμχ νκάδσλ ρξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

ζχλνιν ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζα είλαη δηαζέζηκν θαη νξγαλσκέλν αλά ζεκαηηθή ελφηεηα 
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 Κνηλσληθή δηθηύσζε. Ζ εθαξκνγή ζα πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απηνχ θαη ζρνιίσλ ησλ ρξεζηψλ κε ρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηνπο 

νπνίνπο νη ρξήζηεο θαηέρνπλ ινγαξηαζκνχο,  φπσο γηα παξάδεηγκα ην Facebook θαη ην 

Twitter.   

 Πξνζβαζηκόηεηα ΑΜΔΑ. Ζ εθαξκνγή ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε θαη επρξεζηία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απφ άηνκα κε αλαπεξίεο  (ΑΜΔΑ), κε ρξήζε ησλ AccessibilityGuidelines πνπ 

πξνηείλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ θάζε ιεηηνπξγηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ θαη ζα ιεθζνχλ ππφςε νη ειέγμηκεο Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο ηνπ Κηλεηνχ Παγθνζκίνπ 

Ηζηνχ έθδνζε 1.0 (MobileWebBestPractices 1.0) θαη WCAG 2.0.  

 Υξόλνη απόθξηζεο θαη εθθίλεζεο. Ο ρξφλνο εθθίλεζεο ηεο θαη ν ρξφλνο απφθξηζήο ηεο 

εθαξκνγήο ζηηο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε είλαη ακειεηένο δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη 

γηα native εθαξκνγέο κε δεδνκέλν φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ multitasking ζπζηεκάησλ (πρ 

Android) άιιεο εθαξκνγέο πνπ εθηεινχληαη παξάιιεια δελ θαηαλαιψλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ. Σν ζχζηεκα θάζε εθαξκνγήο ζα ιεηηνπξγεί θαη Οffline ελψ ζα έρεη  

κέγεζνο  ≤ 150MB 

 Γνθηκέο ειέγρνπ. Γηα ηηο δνθηκέο ειέγρνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εηδηθή κεζνδνινγία 

QualityAssurance. 

 Γηάζεζε ησλ εθαξκνγώλ γηα έμππλεο ζπζθεπέο: Οη εθαξκνγέο ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ (δειαδή ηε δσξεάλ δηάζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ) ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΝΑΜΥ ή/θαη άιινο πξφζθνξνο ηξφπνο, φπσο 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εθαξκνγψλ (Applestore θαη GooglePlay) ζηα νπνία είλαη 

ππνρξεσκέλνο ν αλάδνρνο λα εγθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο.  

Γηαζύλδεζε ζηνηρείσλ εθαξκνγήο θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ.  

Ζ θάζε εθαξκνγή, γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ιεηηνπξγηθνχ, ζα αλαγλσξίδεη απηφκαηα ην resolution ηεο 

ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα εγθαζίζηαηαη ην θαηάιιειν ζεη γξαθηθψλ πνπ ζα 

απνηειεί ην userinterface ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο 

ελφηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα είλαη native εθαξκνγέο νη νπνίεο είλαη αζχγθξηηα 

ηαρχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο web ή webkit εθαξκνγέο, γεγνλφο πνπ βειηηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. 

ε φηη αθνξά ζην πεξηερφκελν πνπ ζα αλαλεψλεηαη δπλακηθά ζηελ εθαξκνγή θάζε θνξά πνπ ζα 

γίλεηαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηφ δηαθξίλεηαη ζε: 

 α) θείκελν,  

 β) επηπιένλ θσηνγξαθίεο θαη  

 γ) βίληεν.  
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Γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ελφο ζεκείνπ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ πξνο κηα θηλεηή ζπζθεπή, έρεη 

γίλεη κηα ζρεηηθή κειέηε ρξήζεο δηθηχνπ βάζεη ηεο νπνίαο ζα ππνζέζνπκε δχν ζελάξηα, έλα γηα 

ζχλδεζε GPRS θαη έλα γηα 3G ή 4G. 

Μεξηθά ζηνηρεία είλαη θνηλά θαη γηα ηνπο δχν ηξφπνπο ζχλδεζεο. Έλα ηέηνην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

θαζπζηέξεζε κεηαμχ απνζηνιήο αηηήκαηνο γηα ηα δεδνκέλα θαη ηεο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ 

θηλεηή ζπζθεπή. Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν φκσο είλαη φηη, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζχλδεζεο ηεο 

θηλεηήο ζπζθεπήο, ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε ξηπέο, κε δηαθνπέο θαηά ηε ιήςε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα είλαη αξθεηψλ δεπηεξνιέπησλ ζε δηάξθεηα. Μεηαμχ απηψλ ησλ 

ελδερφκελσλ δηαθνπψλ, ζεσξνχκε φηη γίλεηαη κεηαθνξά ελφο κηθξνχ πιήζνπο δεδνκέλσλ, ηεο ηάμεσο 

ησλ 64 KBps, ή 6.4 KBytes, ην νπνίν είλαη έλα ξεαιηζηηθφ λνχκεξν γηα ζπλδέζεηο GRPS, ελψ κπνξεί 

λα είλαη θαη πνιχ κεγαιχηεξν γηα ζπλδέζεηο 3G ή 4G. 

Γηα κηα ζχλδεζε GPRS, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε έλα ξπζκφ κεηαθνξάο 4 KBytes/sec (κε πξαθηηθφ 

κέγηζην ηα 6ΚBytes/sec), ελψ ζε κία ζχλδεζε 3G ν ξπζκφο απηφο είλαη ηππηθά κία ή δχν ηάμεηο 

κεγέζνπο κεγαιχηεξνο. Γηα ην παξάδεηγκά καο, ζα ππνζέζνπκε ηαρχηεηα 40 ΚΒytes/sec. 

Θεσξψληαο φηη ην ινγηζκηθφ είλαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη φηη είλαη ήδε γλσζηή ε ζέζε ηνπ ρξήζηε, 

ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ξηπψλ ζα πινπνηεζεί σο εμήο: 

ε πξψην ζηάδην, εθφζνλ ππάξρεη επηπιένλ θείκελν ζε αζπκπίεζηε κνξθή είλαη 4 KBytes θαη πεξίπνπ 

2 KBytes ζπκπηεζκέλν. Σν ινγηζκηθφ κπνξεί ζπλεπψο λα εκθαλίζεη πξψηα ηηο πιεξνθνξίεο θεηκέλνπ 

ζην ρξήζηε, πξηλ αθφκε ιάβεη ηα πνιπκεζηθά ζηνηρεία, ψζηε λα θαίλεηαη φηη παξέρεη άκεζε 

απφθξηζε. Σφζν γηα ζπλδέζεηο GPRS φζν θαη γηα ζπλδέζεηο 3G ή 4G, ην θείκελν ζα γίλεηαη δηαζέζηκν 

ζην ρξήζε ζε ρξφλν κηθξφηεξν απφ έλα δεπηεξφιεπην. 

ε δεχηεξν ζηάδην, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή αίηεζε απφ ην ρξήζηε κεηαδίδνληαη επηπιένλ εηθφλα / 

εηθφλεο ηνπ ζεκείνπ. Δθφζνλ ε θσδηθνπνίεζε ηεο εηθφλαο ρξεζηκνπνηεί ηε δπλαηφηεηα progressive 

ηνπ JPEG format, θαη ην ινγηζκηθφ ηνπ θηλεηνχ ππνζηεξίδεη ηε δπλαηφηεηα απηή, ζην ρξήζηε ζα 

εκθαληζηεί κηα αξρηθή εηθφλα ρακειήο πνηφηεηαο ε νπνία ζα βειηηψλεηαη ζηαδηαθά φζν κεηαθέξεηαη 

ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. Καζψο κηα εηθφλα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο φγθνο δεδνκέλσλ απφ ην 

θείκελν, ρξεηάδεηαη ππνινγίζηκνο ρξφλνο γηα ηε κεηαθνξά ηεο γηα ζχλδεζε GRPS, ηεο ηάμεσο ησλ 10 

δεπηεξνιέπησλ. ε κηα ζχλδεζε 3G, ν αληίζηνηρνο ρξφλνο είλαη 1.5 δεπηεξφιεπηα. πλεπψο, ζηηο 

ζπλδέζεηο GPRS ζα είλαη βαζηθφ λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ή θαηψηεξεο πνηφηεηαο 

εηθφλα, ε νπνία ζα παξάγεηαη δπλακηθά απφ ην server (ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο πεξηερνκέλνπ) θαη ε 

νπνία δε ζα ρξεηάδεηαη πάλσ απφ 2-3 δεπηεξφιεπηα γηα λα κεηαθεξζεί. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξεί 

λα αξρίζεη ε κεηαθνξά ηνπ βίληεν ρσξίο ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε. 

ην ηξίην ζηάδην, εθφζνλ ν ρξήζηεο επηζπκεί θαη δεηήζεη, ζα κεηαδίδεηαη ην αξρείν βίληεν. Καζψο ην 

κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ βίληεν είλαη αξθεηά κεγάιν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, ν ρεηξηζκφο ζα πξέπεη 
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λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα ζπλδέζεηο GPRS θαη 3G. Ζ πεξίπησζε ηνπ 3G ή ηνπ 4G είλαη απινχζηεξε, 

θαη πεξηιακβάλεη κηα κηθξή αλακνλή ηεο ηάμεσο ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ ψζηε λα έρεη νινθιεξσζεί ε 

ιήςε πεξίπνπ 10 δεπηεξνιέπησλ δηάξθεηαο βίληεν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαθνπέο ζηε ξνή 

ηνπ βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο/αθξφαζεο εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ξηπψλ κεηάδνζεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ GPRS, ε κεηάδνζε ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ βίληεν απαηηεί ρξφλν 48 

δεπηεξνιέπησλ γηα ηα 256KBytes. Ζ κφλε πξαθηηθή ιχζε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε θσδηθνπνίεζε 

ηνπ βίληεν, εηδηθά γηα ζπλδέζεηο GPRS ζηελ θαηψηεξε πνηφηεηα ησλ 32KBps. ε απηφ ην ρακειφ 

ξπζκφ ε πνηφηεηα ηνπ βίληεν είλαη εκθαλψο θαηψηεξε, αιιά θαηά θαλφλα είλαη αξθεηά θαζαξή θαη 

επθξηλήο ψζηε ε ιχζε απηή λα είλαη εθηθηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έρνπκε έλα δηάζηεκα 

αλακνλήο 8 δεπηεξνιέπησλ πξνηνχ λα είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηεο πξνβνιήο/αθξφαζεο. 

Ζ αλάγθε δηαζεζηκφηεηαο θαηψηεξεο πνηφηεηαο πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζπλδέζεσλ GPRS, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κεγαιχηεξνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ αλά ζεκείν, ηεο ηάμεο 

ησλ 10KBytes αλά εηθφλα θαη 96ΚBytes γηα θάζε αξρείν βίληεν, απμάλνληαο αληίζηνηρα ηηο αλάγθεο 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ. H δηαθνξνπνίεζε απηή αιιάδεη ηηο εθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ 

δεδνκέλσλ αιιά ην κέγεζνο παξακέλεη εμίζνπ επθνινδηαρείξηζην γηα ηε κεηαθνξά θαη ην 

ζπγρξνληζκφ δεδνκέλσλ. 

εκεηψλεηαη φηη κε βάζε ηα αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε ηερληθή επηινγή είλαη ε αλάπηπμε native 

εθαξκνγψλ, ν ρξφλν απφθξηζεο ηεο εθαξκνγήο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο δηαζέζηκεο 

επξπδσληθέο ζπλδέζεηο θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο θαη αλάθηεζεο 

ηνπηθνχ ζηελ ζπζθεπή πεξηερνκέλνπ. 

Οη εμεηδηθεπκέλεο πξνδηαγξαθέο αλάπηπμήο ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο πεξηγξάθνληαη ζην παθέην εξγαζίαο 6.   

Παξαδνηέα 

 Π5.1 Αλάπηπμε native Φεθηαθήο Δθαξκνγήο πεξηήγεζεο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ( android 

/iOS). 

2.6. Παθέην Δξγαζίαο 6: Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο 

ηα πιαίζηα ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο ζα πινπνηεζεί κία εθαξκνγή πεξηήγεζεο κε επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα ζε πεξηβάιινλ unity ε νπνία ζα ελζσκαησζεί ζην app ηεο πεξηήγεζεο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ.  

ηελ ππφ πινπνίεζε εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηα ν ρξήζηεο κε ηε θηλεηφ ηνπ ή ην tablet 

ζα κπνξεί, κέζα απφ ηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ηνπ ζηνρεχνληαο ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, λα βιέπεη 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο αλάκεζα ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη 

επηπιένλ ζηνηρεία γηα ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο, θσηνγξαθίεο ηνπ παξειζφληνο απφ ην ζεκείν ε 
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αθφκα θαη κηα ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ πψο ήηαλ ζην παξειζφλ ή ζηνηρείσλ πνπ δελ 

ππάξρνπλ πηα.  

Δηδηθφηεξα ν ρξήζηεο θαζψο ζα πεξηεγείηαη ζηα ζεκεία θαη έρνληαο θαηεβάζεη ζηελ θνξεηή ζπζθεπή 

ηνπ ην app (ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζαλ sdk αξρείν ηελ augmentedreality εθαξκνγή) ζα ζηνρεχεη 

κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ θηλεηνχ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εηθφλεο ζηφρνπ (Markers/ImageTargets), πνπ ζα 

έρνπλ αληηζηνηρία ζε ςεθηαθφ πεξηερφκελν κέζσ απηήο θαη πάλσ ζε απηέο ζα ππεξηεζεί ςεθηαθή 

πιεξνθνξία νδεγψληαο έηζη ζε επαχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ. Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ ζα 

επαπμάλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ζα είλαη απνζεθεπκέλν ζην app. Σν πεξηερφκελν ζα κεηαθέξεηαη 

ζηελ εθαξκνγή φηαλ απηή ην δεηήζεη (π.ρ. αλαγλψξηζε κηαο εηθφλαο ζηφρνπ) κέζσ αζπξκάησλ 

δηθηχσλ IP (WiFi, 4G) θαη ζα κπνξεί λα απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά ζηελ ζπζθεπή (caching) έηζη ψζηε 

λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν αλ δεηεζεί μαλά. 

Η επαπμεκέλε πξαγκαηηθόηεηα 

Ζ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππέξζεζε 

πνιπκέζσλ- ήρσλ, εηθφλσλ θαη θεηκέλνπ - ζηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε.  Ζ επαπμεκέλε αηζζεηεξηαθή 

πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη επνηθνδνκεηηθή (δει. Πξνζζεηηθή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ) ή 

θαηαζηξεπηηθή (δειαδή, θάιπςε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο) θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ θπζηθφ θφζκν 

έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη σο κηα επηπιένλ πηπρή ηνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα κεηαβάιιεη ηε ζπλερή αληίιεςε ελφο αηφκνπ γηα έλα πεξηβάιινλ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. 

Ζ πξσηαξρηθή αμία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη φηη θέξλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ςεθηαθνχ 

θφζκνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη δελ ην θάλεη σο απιή απεηθφληζε 

δεδνκέλσλ, αιιά κε ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχληαη θπζηθά κέξε ελφο πεξηβάιινλ. Σα 

πξψηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα AR πνπ παξείραλ εθπιεθηηθέο εκπεηξίεο κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 

ηνπο ρξήζηεο επηλνήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, μεθηλψληαο κε ην ζχζηεκα εηθνληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζην εξγαζηήξην Armstrong ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο ησλ ΖΠΑ 

ην 1992. Οη πξψηεο εκπνξηθέο εκπεηξίεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο επηρεηξήζεηο ςπραγσγίαο θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ.  

ήκεξα ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηαο βξίζθεη ρξήζεηο ζε πνιιέο βηνκεραλίεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

αληαιιαγή γλψζεσλ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ πιεξνθφξεζεο θαη ηε 

δηνξγάλσζε καθξηλψλ ζπλαληήζεσλ. Ζ επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα κεηαζρεκαηίδεη επίζεο ηνλ 

θφζκν ηνπ ηνπξηζκνχ, φπνπ πιεξνθνξίεο γηα ην κέξνο ή έλα αληηθείκελν κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε 

ηε ζάξσζε ή ηελ πξνβνιή κηαο εηθφλαο κε κηα θηλεηή ζπζθεπή. 

Η ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ παξνπζηάζεσλ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ζα είλαη ε LocationBased.  
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ε αληίζεζε κε ηελ αλαγλψξηζε πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ARMarkers, ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

αλαγλψξηζεο βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα GPS, ςεθηαθή ππμίδα, κεηξεηή ηαρχηεηαο ή επηηαρπλζηφκεηξν 

γηα ηελ επαχμεζε ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία. Σα ζηνηρεία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε απηέο ηηο εηζφδνπο κε ζθνπφ λα γίλεηε ε εκθάληζε ηνπο φηαλ ν ρξήζηεο 

βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Δίλαη επίζεο γλσζηή σο εληζρπκέλε πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο 

Markers. Σα ραξαθηεξηζηηθά αλίρλεπζεο ζέζεο ζε smartphones θαζηζηνχλ εχθνιε ηελ αμηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ηερλνινγίαο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ηελ αξθεηά δεκνθηιήο. 

Οξηζκέλεο θνηλέο ρξήζεηο ηνπ AR κε βάζε ηε γεσγξαθηθή ζέζε πεξηιακβάλνπλ θαηεπζχλζεηο 

ραξηνγξάθεζεο, εχξεζε θνληηλψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο εθαξκνγέο γηα θηλεηά κε βάζε ηελ 

ηνπνζεζία. 

ε φιεο ηηο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαίν ν ρξήζηεο λα δψζεη 

ηελ άδεηα ρξήζεο ηεο θάκεξαο ηεο ζπζθεπήο.  

Σερλνινγίεο Αλάπηπμεο - Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Unity 

ToUnity απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιαηθφξκεο αλάπηπμεο παηρληδηψλ θαη εθαξκνγψλ 2D, 3D, 

VR θαη AR. Χο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο κεραλέο ζρεδίαζεο ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ πξνζθέξεη κηα 

ηζρπξή κεραλή γξαθηθψλ θαη έλα επέιηθην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο κε ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο θαη 

πξνζζήθεο επηπιένλ ιεηηνπξγηψλ. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

δηάζεζεο ηεο εθαξκνγήο ζρεδφλ ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή ζπζθεπή ρσξίο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο. Σν 

build πεξηβάιινλ ηνπ Unity δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα native εθαξκνγέο ζε Android, iOS, Web, PC θαη 

πνιιά άιια. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεη ζεκαληηθά ην ρξφλν πινπνίεζεο γηα δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο, 

ν νπνίνο κπνξεί λα αθνζησζεί ζηελ θαιχηεξε αλάπηπμε θαη έιεγρν ηεο εθαξκνγήο. 

Σα πην επξέσο δηαδεδνκέλα SDKs γηα ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ AR δηαζέηνπλ εηδηθά plugins γηα ηελ 

ρξήζε ηνπο κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Unity. Αλαθνξηθά κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά είλαη 

VuforiaSDK, ARKit, ARCore, WikitudeSDK, EasyARSDK.  

QA κε Unity 

Σν πεξηβάιινλ Unity πεξηέρεη ελζσκαησκέλν εξγαιείν ειέγρσλ ηεο νξζφηεηαο ηνπ θψδηθα. Με απηφ 

ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα γξάθεη ειέγρνπο ζε ;φια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο θαη θαηά ηνλ ηειηθφ 

έιεγρν νιφθιεξεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ αλάπηπμε κε γιψζζεο .NET φπσο είλαη ε C# ρξεζηκνπνηεί 

ηελ βηβιηνζήθε NUnit γηα πινπνίεζε ησλ ειέγρσλ. Δπίζεο παξέρεη δπλαηφηεηα γηα ζπγγξαθή 

ειέγρσλ ζε mobile πιαηθφξκεο φπσο iOS θαη Android. 

Γηαζεζηκόηεηα εθαξκνγήο AR 

Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ δηαζεζηκφηεηα αλάινγα 

κε ην ινγηζκηθφ θαη ηνλ ηχπν ηεο ζπζθεπήο. ηηο εθαξκνγέο AR ε δηαζεζηκφηεηα εμαξηάηαη ζε 
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κεγάιν βαζκφ απφ ην ARSDK πνπ ζα επηιερζεί θαηά ηελ αλάπηπμε. Ζ επηινγή ζα πξέπεη λα γίλεη σο 

έλα βαζκφ αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζπζθεπψλ θαη ινγηζκηθψλ πνπ ππνζηεξίδεη ην θάζε SDK, θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ε εθαξκνγή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη δηαζέζηκε ζε 

φζν ησλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κνληέια θηλεηψλ ζπζθεπψλ Android θαη iOS. 

πλνιηθά ε εθαξκνγή ζα πξνζθέξεη επαπμεκέλε πιεξνθνξία ζε 10 ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ 

Γήκνπ Ακαξίνπ.    

 Π6.1 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ( android 

/iOS). 

2.7. Παθέην Δξγαζίαο 7: Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε νζόλε αθήο 

ην πιαίζην ηνπ ΠΔ7 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κηαο εθπαηδεπηηθήο 

εθαξκνγήο ζε νζφλε αθήο παηγληψδνπο κάζεζεο (playfullearning) γηα ηελ αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο ζην Γήκν Ακαξίνπ απφ ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

φπσο θαη αλζξψπνπο ηξίηεο ειηθίαο.  

Γεληθέο πξνδηαγξαθέο αλάπηπμεο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί:  

 ηελ αξηηφηεηα ηνπ πιηθνχ φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν θαη ηελ αηζζεηηθή. 

 ηελ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ. 

Χο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εθαξκνγψλ νξίδνληαη επίζεο νη κέζνδνη πξνζέγγηζεο ηνπ ρξήζηε απφ 

ηελ θάζε εθαξκνγή, θαζψο θαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ηνπο. εκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε λα γίλεηαη επρεξέζηεξε ε 

επαθή ηνπ θνηλνχ κε ηελ θάζε εθαξκνγή είλαη: 

Η ελζάξξπλζε ηνπ ρξήζηε 

Μία επίδεημε ησλ εξγαζηψλ ή ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα, ζπρλά θηλεί ηελ πεξηέξγεηα 

ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα ην δνθηκάζνπλ. Πνιχ πην δχζθνιν είλαη νη ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κία 

ζηαηηθή εθαξκνγή, ηε ρξεζηκφηεηα ηεο νπνίαο δελ γλσξίδνπλ. 

Η ηζρύο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ζ εθαξκνγή ζα θξνληίδεη γηα ηελ ειάρηζηε ππνινγηζηηθή δχλακε, ψζηε νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε λα 

εθηεινχληαη άκεζα, δίρσο θαζπζηέξεζε. 

Η παξνρή νδεγηώλ γηα εηζαγσγή θαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Σν ζχζηεκα ζα παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δπίζεο, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

ρξήζηε λα δηαθφςεη ηελ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαη λα επαλαθθηλήζεη ηελ εθαξκνγή. 
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Η επηθέληξσζε ηνπ ρξήζηε ζην πεξηερόκελν θαη όρη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ θάζε εθαξκνγή δελ ζα πξνδίδεη ζηνηρεία πεξηβάιινληνο ινγηζκηθνχ, δηφηη ζα δίλεηαη ε εληχπσζε 

ζην ρξήζηε, φηη ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Γη‟ απηφ, νη ηίηινη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηα αλάινγα κελνχ ζα απνκαθξπλζνχλ. Έηζη, θαη ε εθαξκνγή ζα θαίλεηαη 

θηιηθφηεξε πξνο ην ρξήζηε θαη ζα γίλεηαη ρξήζε φιεο ηεο αλάιπζεο ηεο νζφλεο. 

Η επηινγή γιώζζαο 

Ζ θάζε εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεί δηεπαθέο θαη ζε μελφγισζζε έθδνζε. 

Η παξνρή βνήζεηαο 

Δπίζεο, ζα παξέρεηαη βνήζεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εθαξκνγήο. Γη‟ απηφ ζε θάζε ηκήκα ηεο 

εθαξκνγήο, ζα απνθαζηζηεί ην είδνο ηεο πξνζθεξφκελεο βνήζεηαο. 

Η κέζνδνο ηεο πινήγεζεο θαη ε δηάδξαζε κε ην ζύζηεκα 

Ζ πινήγεζε ζα αθνινπζεί αλζξσπνθεληξηθέο θαηεπζχλζεηο, ψζηε λα δψζεη ζην ρξήζηε ηελ αίζζεζε 

ηνπ ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ κέζνδνο πινήγεζεο 

ζα είλαη επθξηλήο, ζηαζεξή θαη απιή. 

Η δνκή ηεο θάζε εθαξκνγήο 

Ζ δνκή ηεο θάζε εθαξκνγήο ζα είλαη ζαθήο θαη εχιεπηε γηα ην ρξήζηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

αθνινπζεί κία ηεξαξρηθή δηάηαμε, δίρσο φκσο λα πεξηνξίδεη ην ρξήζηε ζηε δηαδξνκή ηνπ γηα ηελ 

πξνζπέιαζε ηεο πιεξνθνξίαο.  

Ζ θάζε εθαξκνγή πνπ πξνηείλνπκε εθηφο απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο ζα έρεη θαη ηα 

αθφινπζα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηελ θαζηζηνχλ πην εχρξεζηε γηα θάζε ρξήζηε θαη ζπκβαηή 

κε ηηο απαηηήζεηο θάζε ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σν θείκελν 

Ζ παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο θεηκέλνπ ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην επθξηλήο θαη απιή. Σν κέγεζνο ηεο 

γξακκαηνζεηξάο ηνπ θεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη αλαγλψζηκν θαη επθξηλέο. 

Σν ρξώκα 

Οη ρξσκαηηζηέο νζφλεο κπνξεί λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ. Χζηφζν, ε ρξήζε πνιιψλ ρξσκάησλ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα απνηέιεζκα, πνπ ζα ζπγρέεη ην ρξήζηε. Ο αξηζκφο ησλ ρξσκάησλ ζε κία 

νζφλε δελ ζα μεπεξλά ηα ηέζζεξα ή πέληε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα κπνξεί 

επθνιφηεξα λα αληηιεθζεί ηα δηάθνξα ζηνηρεία. ζνλ αθνξά ηα θνπκπηά, πεδία εηζφδνπ ζηνηρείσλ ή 

ηα εηθνλίδηα, απηά ζα μερσξίδνπλ κε επδηάθξηην πεξίγξακκα ή ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θελφ κέξνο 

ηεο νζφλεο. 
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Σα εηθνλίδηα θαη ηα γξαθηθά 

Σα δηάθνξα εηθνλίδηα αλαπαξηζηνχλ πιεξνθνξίεο θαη εληνιέο, νη νπνίεο είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκεο 

απφ ην θνηλφ. Ζ ζρεδίαζε εηθνληδίσλ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο γηα κεηαθίλεζε 

κπξνζηά ή πίζσ ζην πεξηερφκελν. Σέηνηεο ζπκβάζεηο είλαη ηα βέιε (ή ηα ζχκβνια γηα έιεγρν 

αλαπαξαγσγήο βίληεν) γηα κεηαθίλεζε ζε ζηνηρεία ή νζφλεο ή ν κεγεζπληηθφο θαθφο γηα ζκηθξχλζεηο 

θαη κεγεζχλζεηο. Σα γξαθηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ή σο 

ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ θαη ηδεψλ. Σα γξαθηθά ζηνηρεία κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ, 

γηα λα ηνλίζνπλ ιεπηνκέξεηεο θσηνγξαθηψλ θαη εηθφλσλ. Ζ ρξήζε ηνπο ζα είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη 

εχθνια θαηαλνεηή απφ ην θνηλφ. 

Οη θσηνγξαθίεο 

Οη θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα παξνπζηάζνπλ πξαγκαηηθή πιεξνθνξία. Οη έγρξσκεο 

εηθφλεο είλαη πην δσεξέο θαη είλαη θπζηθφ λα πξνηηκψληαη, εθφζνλ αλαπαξίζηαληαη άλζξσπνη ή ηνπία. 

Οη αζπξφκαπξεο εηθφλεο είλαη θαηάιιειεο, γηα λα πξνβάιινπλ θάπνηα έλλνηα ή γηα λα κελ απνζπάηαη 

ν ρξήζηεο απφ θάπνηα πιεξνθνξία θεηκέλνπ. Οη εηθφλεο κπνξνχλ, επίζεο, λα ζπκπιεξψλνπλ 

πιεξνθνξία θεηκέλνπ, ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ ην πεξηερφκελφ ηνπ ζε κία εθαξκνγή πνιπκέζσλ.  

Βαζηθά ζηνηρεία αλάπηπμήο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο  

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο είλαη κέζα απφ ηνλ πινχην ηεο παξνπζίαζεο λα 

θηλεηνπνηεζνχλ νη ρξήζηεο (καζεηέο, λένη, ειηθησκέλνη) θαη λα γεθπξσζεί έλα ζπρλά παξαηεξνχκελν 

θελφ αλάκεζα ζηε θπζηθή ηάζε ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε θαη ηε ζπρλά παξαηεξνχκελε αληίδξαζε 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο δαζθαινθεληξηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Δηδηθφηεξα, σοζηφρνηηίζεληαη νη 

παξαθάησ: 

 Να επηθνηλσλήζνπλ νη ρξήζηεο κε ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πινχην ηνπ Ακαξίνπ 

κε ηξφπν δηαδξαζηηθφ.  

  Να εκπιέμεη ελεξγά ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα ηνπο εκπλεχζεη, ψζηε λα θάλεη ηε κάζεζε 

θαη ηελ αλαδήηεζε κέξνο ηεο δσήο ηνπο. 

 Να ηνπο σζήζεη ζηελ απην-πξνζαλαηνιηδφκελε κάζεζε, θαηά ηελ νπνία ν εθπαηδεπφκελνο 

αθνινπζεί ή πξνζαξκφδεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξπζκνχο κάζεζεο ζηηο αλάινγεο δνκέο πνπ ηνπ 

πξνζθέξνληαη.  

 Να δηεγείξεη ηελ πεξηέξγεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ δηεξεπλεηηθνχ 

θαη αλαθαιππηηθνχ ηχπνπ καζεζηαθέο δηεξγαζίεο. 

 Να πξνάγεη ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηε θαληαζία θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. 

 Να πξνθαιέζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. 
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 Οη εθαξκνγέο ζα ζρεδηαζηνχλ κε ζηφρεπζε ζε  καζεηέο απφ 6 – 10 θαη 11-15 εηψλ, αιιά ζα 

έρνπλ θαη κηα ζηφρεπζε πξνο αλζξψπνπο ηεο ηξίηεο ειηθίαο.  

Βαζηθό ζελάξην ρξήζεο – Ιζηνξία πίζσ από ηα αληηθείκελα 

Οη ρξήζηεο ή νη νκάδεο ρξεζηψλ ζα επηιέγνπλ ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο κε ην νπνίν επηζπκνχλ λα 

πεξηεγεζνχλ – παίμνπλ. Δπηιέγνληαο π.ρ. έλαλ αληηθείκελν απφ έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ζα μεθηλάλε 

ην παηρλίδη πξνζπαζψληαο λα αλαθαιχςνπλ ηηο θξπκκέλεο ηζηνξίεο πίζσ απφ ην αληηθείκελν. ηνλ 

ρξήζηε ζα ηίζεληαη εξσηήζεηο θαη άιια παηρλίδηα θαη θάζε θνξά πνπ απαληά ζσζηά ζα ηνπ 

εκθαλίδνληαη επηπιένλ ζηνηρεία. ηαλ ζπγθεληξψζεη φια ηα ζηνηρεία ζα ηνπ εκθαλίδεηαη ν ηφπνο 

πξνέιεπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη άιια ζηνηρεία γηα απηφ.  

Σν ζελάξην απηφ είλαη ελδεηθηηθφ θαη ε ηειηθή ηνπ κνξθή ζα νινθιεξσζεί κεηά απφ ηελ ζρεηηθή 

έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε. 

Λεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο εθαξκνγήο  

Σν πιηθφ θαη ηα ζελάξηα ηεο εθαξκνγήο ζα δηαλέκεηαη ζηνπο ρξήζηεο απφ έλαλ cloudserver κέζσ 

ελφο πξνγξάκκαηνο CMS. Σν πιενλέθηεκα ηνπ CMS είλαη φηη κπνξεί λα ζπλερίδεη λα ελεκεξψλεηαη 

ζπλερψο θαη λα παξέρεη ζην ρξήζηε δπλακηθφ θαη λέν πεξηερφκελν θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

εθαξκνγήο. Με ηε ρξήζεο ηνπ CMS ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ εηδηθέο θαηεγνξίεο 

δεδνκέλσλ φπσο Νέα, Quiz,Wikiζειίδεο, 3drealityobjects θηι.  

Κάζε δεδνκέλν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε κία ζπγθεθξηκέλε γαηνηνπνζεζία κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ επηζπκεηνχ ζεκείνπ. Σν ζεκείν απηφ ζα εθθξάδεηαη ζαλ έλα 

ζηίγκα ζε έλα ζχζηεκα δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ (googlemaps, openmaps) φπνπ ζα πεξηέρεη φιε ηελ 

ζπλδεδεκέλε πιεξνθνξία.  

ην CMS νη δηαρεηξηζηέο ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζελάξηα ρξήζεο ηα νπνία ζα έρνπλ θάπνηα 

εηδηθή πεξηγξαθή θαη ζα πεξηέρνπλ ηελ αιιεινπρία ησλ ζεκείσλ πνπ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα 

επηζθεθζεί, ηελ δξάζε πνπ ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα νινθιεξψζεη, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή 

επηβξάβεπζε θαη απφδνζε βαζκνινγίαο, αλά ζεκείν θαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζελαξίνπ.  

Δπίζεο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Quiz ηχπνπ πνιιαπιψλ απαληήζεσλ κε βαζκνινγία, 

πιαηθφξκα ελεκέξσζεο, ηξηζδηάζηαηα ζηνηρεία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη δπλαηφηεηα 

επηβξάβεπζεο ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη κία ζεηξά απφ ζελάξηα ή έλα ζεζπηζκέλν 

βαζκνινγηθφ ζηφρν. 

Κάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα αλνίγεη ινγαξηαζκφ ζην ζχζηεκα κέζσ ηνπ email ηνπ ή κέζσ δεκνθηιψλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ φπσο ην Facebook, ην twitter θαη ην GooglePlus κέζσ αζθαινχο 

εμνπζηνδφηεζεο ρξήζεο. Ο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα επηιέμεη έλα Φεπδψλπκν κε ην νπνίν ζα γίλεηαη 

δεκφζηα νξαηφο, αθνχ ζα ππάξρεη πιήξε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ. O θάζε 
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ρξήζηεο ζα έρεη κηα πξνζσπηθή ζειίδα φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ε βαζκνινγία ηνπ, ν αξηζκφο ησλ 

πινπνηεκέλσλ ζελαξίσλ θαη άιια δεδνκέλα.  

Η εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζα εγθαηαζηαζεί ζε νζόλεο αθήο ζην Γεκαξρείν Αγίαο Φσηεηλήο, ζην 

Γεκνηηθό θαηάζηεκα Φνπξθνπξά, θαζώο θαη ζηα ζρνιεία Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πξάμεο «Ηλεκηρονικός Πολιηιζηικός οδηγός ηοσ 

Δήμοσ Αμαρίοσ». 

Παξαδνηέα 

 Π7.1  Γηαδξαζηηθή Δθπαηδεπηηθή ςεθηαθή Δθαξκνγή 

2.8. Παθέην Δξγαζίαο 8:   Μεηαθξάζεηο ζε 3 γιώζζεο 

Οη εξγαζίεο κεηάθξαζεο πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο κεηαθξάζεσλ ησλ θεηκέλσλ γηα ηελ δηαδηθηπαθή 

θαη ηηο ινηπέο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ζε ηξεηο (3) γιψζζεο: ζηα Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. 

Ζ κεηαθξαζηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη απφ έκπεηξνπο κεηαθξαζηέο θαη κε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία κεηάθξαζεο, πνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη. Δπίζεο, ηδηαίηεξν βάξνο ζα πξέπεη λα δνζεί 

ζηελ κεηάθξαζε ηεο νξνινγίαο ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ απφζεκα 

ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ. 

Σα αλσηέξα θείκελα (θαη ζηηο 3 γιώζζεο), ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηα παξαδώζεη θαη ζε 

ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. 

Παξαδνηέα  

Π8.1  Μεηάθξαζε θεηκέλσλ ζηα Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. 

2.9. Παθέην Δξγαζίαο 9: Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε  QRCodes θαη Beacons  ζε 40 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

ην πιαίζην ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο 9 θαη ζε ζπλέρεηα ησλ ΠΔ 5 θαη 6 ζα  γίλεη ε πξνκήζεηα θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο εηδηθήο ζήκαλζεο κε ηερλνινγία beacons & QRcodes ζε επηιεγκέλα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, ψζηε ν ρξήζηεο πέξα απφ ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

παξέρεη ην επνπηηθφ πιηθφ πνπ πηζαλφλ λα ππάξρεη ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο λα ιακβάλεη πξφζζεην 

ςεθηαθφ πεξηερφκελν κε ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηνπ ή ηνπ tablet, online απφ ηα  QRCodes θαη offline 

ρσξίο λα απαηηείηαη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν κε ηε ρξήζε Beacons. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ ibeacons. 

 

Tν κέγηζην εχξνο ηνπ ζήκαηνο εθπνκπήο εμαξηάηαη απφ ηε ξχζκηζε ηζρχνο κεηάδνζεο, θαζψο θαη απφ 

επξχηεξνπο   πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Σα ζήκαηα κπνξνχλ λα ππνζηνχλ παξεκβνιέο, λα 

δηαπεξάζνπλ ή λα απνξξνθεζνχλ απφ θπζηθά εκπφδηα φπσο ηνίρνη πηλαθίδεο θιπ. 



77 

Ζ πξνεπηιεγκέλε ηζρχο εθπνκπήο δχλαηαη  λα  νξηζηεί ζε -12 dBm (dBm – κνλάδα απφιπηεο ζηάζκεο 

αλαθεξφκελε ζε ηζρχ 1 mW (κηιηβάη)· ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο dBmW, σζηφζν εδψ έρεη πηνζεηεζεί ν φξνο dBm). Σν επίπεδν ηζρχνο κεηάδνζεο κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο ησλ Beacons. 

Λακβάλνπκε ππφςε φηη ην εχξνο ηηκψλ είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαη εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, 

φπσο ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη ε ηνπνζέηεζε θάξσλ. 

Ζ ξχζκηζε απφζηαζεο εθπνκπήο ζήκαηνο ηνπ beacon κπνξεί λα πάξεη ελδεηθηηθά ηηο θάησζη ηηκέο:  

 2 κέηξα -  επίπεδν 0 

 4 κ.  – επίπεδν 1 

 10 κ. – επίπεδν 2 

 20 κ. – επίπεδν 3 

 30 κ. – επίπεδν 4 

 40 κ. – επίπεδν 5 

 60 κ.  – επίπεδν 6 

 70 κ.  - επίπεδν 7 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ QRCodes θαη ησλ Beacons.    

Παξαδνηέα 

 Π9.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζήκαλζεο κε beacons&QRcodes (αξηζκφο: 40) 

2.10. Παθέην Δξγαζίαο 10: Πηινηηθή ιεηηνπξγία 

Πηινηηθή ιεηηνπξγία  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ θαη ηνπο ρξήζηεο 

θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδνληαο ηελ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 1 κήλα (πηινηηθή ιεηηνπξγία). Καηά ηελ πεξίνδν απηή ν Αλάδνρνο ζα 

βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο δηαρείξηζεο ησλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

εθφζνλ απαηηεζεί ζα επηζθεθζεί κε θπζηθή παξνπζία ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ δηθαηνχρνπ. 

ηε θάζε ηεο Πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ηηο εμήο ππεξεζίεο: 

 Βειηηψζεηο ηεο εθαξκνγήο  

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – ππνζηήξημε ρξεζηψλ 

 πιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο 

 Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ 
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 Τπνζηήξημε ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινγηζηψλ, θιπ. ζη) Τπνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνρξενχηαη λα πεξηγξάςεη αλαιπηηθά ηελ δνκή 

θαη νξγάλσζε ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο. 

Τπνγξακκίδεηαη ηδηαηηέξσο, όηη ν αλάδνρνο επηπξόζζεηα ησλ αλσηέξσ, γηα ηνπο πξώηνπο 6 κήλεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ςεθηαθώλ εθαξκνγώλ, ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο απηώλ, ππνρξενύηαη λα 

πξνβεί ζηελ άκεζε απνθαηάζηαζή ηνπο. 

Παξαδνηέα 

 Π10.1: Πηινηηθή ιεηηνπξγία 

2.11. Παθέην Δξγαζίαο 11: Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο - έληππν πιηθό (Υάξηεο - Φπιιάδην) 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα παξαρζνχλ ππεξεζίεο δεκνζηφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ςεθηαθψλ 

εθαξκνγψλ ζηε ηνπηθή αιιά θαη δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά. 

Τπεξεζίεο Γεκνζηόηεηαο κέζσ web 

Θα ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί κηα δηαδηθηπαθή θακπάληα webmarketing πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

1. Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο facebook, twitter, instagram, Google + , 

pinterest θαη άιια. 

2. Απεπζείαο ζχλδεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ κε ηα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη άκεζε δεκνζίεπζεο. 

3. E-mail marketing θαη εγγξαθή ζε ππεξεζία online newsletter.  

4. Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ Google ad words 

θαη facebook ads. 

5. Γηαγσληζκνί θαη άιιεο έμππλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο ε δεκνζίεπζε video κέζσ ηνπ 

youtube.  

Οη ελέξγεηεο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνχλ λα εκπινπηηζηνχλ θαη κε άιιεο θαηά ηνλ ηειηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο θακπάληαο πξνψζεζεο θαη ελεκέξσζεο. 

Έληππν θπιιάδην – Υάξηεο  

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ζα ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ην ράξηε κε ζεκαζκέλα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, θαζψο επίζεο 

θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο.  
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Ζ δεκηνπξγία έληππνπ πιηθνχ ζα γίλεη ζηηο δχν (2) γιψζζεο ηνπ έξγνπ θαη αλακέλεηαη λα ζρεδηαζηεί 

θαη λα πινπνηεζεί ζε δηάζηαζε Β5 ηεηξάπηπρν ηεηξαρξσκία ζε 10.000 αληίηππα (5.000 αλά γιψζζα). 

Σα αλσηέξσ θπιιάδηα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηα παξαδώζεη θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε 

κνξθή, ελώ θαη ν ράξηεο ζα παξαδνζεί θαη ζε δηαθξηηό-απηόλνκν ειεθηξνληθό επεμεξγάζηκν αξρείν. 

Παξαδνηέα 

 Π11.1: Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ζην δηαδίθηπν (webmarketing) 

 Π11.2: Έληππν θπιιάδην – ράξηεο  ζε Διιεληθά θαη Αγγιηθά (10.000 αληίηππα 5.000 αλά 

γιψζζα). 
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3. ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 

ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Παθέην εξγαζίαο 1: Απνηχπσζε 

ζεκείσλ – ζπγγξαθή θεηκέλσλ   

 

 Π1.1. Σερληθή έθζεζε επηζηεκνληθήο 

 Π1.2. Σεθκεξησηηθά θείκελα πξνο ρξήζε γηα ην δηαδίθηπν θαη ηηο 

εθαξκνγέο 

Παθέην εξγαζίαο 2: Φσηνγξάθεζε  

ζεκείσλ, 360 κνίξεο θψην,  ιήςεηο απφ 

UAV 

 Π2.1: Αξρηθά πξσηφηππα ςεθηνπνηεκέλα αξρεία ζε πςειή 

αλάιπζε (masterfiles)  

 Π2.2: Σειηθά επεμεξγαζκέλα ςεθηαθά αξρεία γηα ρξήζε απφ 

ςεθηαθέο εθαξκνγέο (userfiles) 

 Π2.3: 40 εηθνληθά θαη 20 ζθαηξηθά παλνξάκαηα 360 κνηξψλ 

 Π2.4: 5 βίληεν κε ελαέξηεο ιήςεηο απφ επηιεγκέλα ζεκεία πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά θαη ηνπο 42 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ 

(θσηνγξαθίεο θαη βίληεν) θάλνληαο ιήςε 

ελαέξηαο θσηνγξαθίαο θαη ελαέξηνπ βίληεν ελ θηλήζεη ιίγσλ 

δεπηεξνιέπησλ απφ Drone θαη ζηνπο 42 νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ, ηα 

νπνία ζα παξαδνζνχλ θαη δηαθξηηά, 10 ζεκαηηθά βίληεν θαη 2 

βίληεν trailer. Σν πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ βίληεν ζα παξαδνζεί ζην Γήκν θαη δηαθξηηά αλά 

ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 

Παθέην εξγαζίαο 3: Καηαγξαθή ησλ 

δηαδξνκψλ κε gps θαη αλάιπζε βαζκνχ 

δπζθνιίαο αλάινγα κε ηελ δηαδξνκή   

 Π3.1 πιινγή δεδνκέλσλ GPS απφ ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ 

Γήκνπ Ακαξίνπ 

 Παθέην εξγαζίαο 4: Δηζαγσγή πιηθνχ  

- εκπινπηηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ amariguide 

 Π4.1 Δκπινπηηζκφο κε λέν πιηθφ θαη ιεηηνπξγίεο ηεο ηζηνζειίδαο 

www.amariguide.gr 

 

Παξαδνηέν 5: Γεκηνπξγία app 

πξνβνιήο ηνπ Ακαξίνπ 

 Π5.1 Αλάπηπμε native Φεθηαθήο Δθαξκνγήο πεξηήγεζεο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο (android /iOS). 

http://www.amariguide.gr/
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Παθέην εξγαζίαο 6: εθαξκνγή 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο   

 Π6.1 Αλάπηπμε Δθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο (android /iOS). 

Παθέην εξγαζίαο 7: Δθπαηδεπηηθή 

εθαξκνγή ζε νζφλε αθήο   
 Π7.1  Γηαδξαζηηθή Δθπαηδεπηηθή ςεθηαθή Δθαξκνγή  

Παθέην εξγαζίαο 8: Μεηαθξάζεηο ζε 

3 γιψζζεο (Αγγιηθά Γεξκαληθά, 

Γαιιηθά) 

 Π8.1  Μεηάθξαζε θεηκέλσλ θαη ηεθκεξησηηθψλ δεδνκέλσλ ζηα 

Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά 

Παθέην εξγαζίαο 9: εγθαηάζηαζε  

qrcodes θαη beacons  ζε 40 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο  

 Π9.1 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζήκαλζεο κε beacons & 

QRcodes (αξηζκφο: 40) 

Παθέην εξγαζίαο  10: Πηινηηθή 

ιεηηνπξγία 
 Π10.1: Πηινηηθή ιεηηνπξγία 

Παθέην εξγαζίαο 11: Γξάζεηο 

δεκνζηφηεηαο έληππν πιηθφ (ράξηεο 

θπιιάδην) 

 Π11.1: Δλέξγεηεο πξνψζεζεο ζην δηαδίθηπν (webmarketing) 

 Π11.2: Έληππν θπιιάδην – ράξηεο  ζε Διιεληθά θαη Αγγιηθά 

(10.000 αληίηππα 5.000 αλά γιψζζα) 

 

 

 

Επιζημαίνεηαι όηι ζε περίπηωζη όποσ ενώ αναθέρεηαι οποιαδήποηε σποτρέωζη εκηέλεζης 

εργαζίας ζηο παράρηημα Α και ασηή δεν έτει αναθερθεί ζε πίνακα παραδοηέων ή ζσγκενηρωηικού 

κειμένοσ (π.τ. μορθής bullet), είναι ζε ιζτύ και περιλαμβάνεηαι ζηα παραδοηέα. 

Σε περίπηωζη ποσ σπάρτει οποιαδήποηε αζσμθωνία ζε ποζοηική ή/και ποιοηική αναθορά ζηα 

ηεύτη, ιζτύει η ανώηερη ηιμή. 
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4. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΟΤ 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ (12 κελψλ ζπλνιηθά) παξνπζηάδεηαη αθνινχζσο ζε πίλαθα: 

Α/Α Παθέηα Δξγαζηψλ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7-8 Μ9-10 Μ11-12 

1 
Απνηχπσζε ζεκείσλ – 

ζπγγξαθή θεηκέλσλ 

         

2 
Φσηνγξάθεζε  ζεκείσλ, 360 

κνίξεο θψην,  ιήςεηο απφ UAV 

         

3 

Καηαγξαθή ησλ δηαδξνκψλ κε 

gps θαη αλάιπζε βαζκνχ 

δπζθνιίαο αλάινγα κε ηελ 

δηαδξνκή 

         

4 

Δηζαγσγή πιηθνχ  - 

εκπινπηηζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ amariguide 

         

6 
Γεκηνπξγία app πξνβνιήο ηνπ 

Ακαξίνπ 

         

7 
εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο   

         

8 
Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε 

νζφλε αθήο   

         

9 
Μεηαθξάζεηο ζε 3 γιψζζεο 

(Αγγιηθά Γεξκαληθά, Γαιιηθά) 

         

10 

εγθαηάζηαζε  qrcodes θαη 

beacons  ζε 40 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

         

11 Πηινηηθή ιεηηνπξγία   
         

 
δξάζεηο δεκνζηφηεηαο έληππν 

πιηθφ (ράξηεο θπιιάδην) 
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Τπνδείγκαηα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: …………….. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ 

………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ  

α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

γ)………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο 

(ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)….…………. κε αληηθείκελν 

(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……………….. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ) ..................................., ζχκθσλα κε 

ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.  

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο.} 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 

ζαο. 
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Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ 

μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: ……………. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. Σ.Κ. 

………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε 

αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ) …………. κε αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) …….………..…… 

ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή 

φρη ηνλ ΦΠΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 

ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 
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ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ 

μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: ……………… 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξ. ............... γηα επξώ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ  

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. 

Σ.Κ. ………}  

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ  

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..  

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},  

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ......................... (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε 

δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ), γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο κε αξηζκφ ……… πνπ αθνξά ………………. ζπλνιηθήο αμίαο ……………………. 

ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ ……………. Γηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 
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εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή 

ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδάο καο, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί 

ζην Γεκφζην, ζηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζηα Ν.Π.Η.Γ., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνχζεο, δελ 

μεπεξλάλε ην φξην ην νπνίν έρεη θαζνξηζηεί βάζεη λφκνπ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Τπόδεηγκα βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο εκεηώκαηνο 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώλπκν:  λνκα:  

 

Παηξώλπκν:  Μεηξώλπκν:  

 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: __ /__ / ____ Σόπνο Γέλλεζεο:  

 

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    

Γηεύζπλζε Καηνηθίαο:    

    

    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

λνκα Ιδξύκαηνο ΣίηινοΠηπρίνπ Δηδηθόηεηα 
Ηκεξνκελία 

ΑπόθηεζεοΠηπρίνπ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, 

ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗΔΜΠΔΙΡΙΑ  

Έξγν (ή Θέζε) Δξγνδόηεο 
Ρόινο

47
 θαη Καζήθνληα ζην Έξγν (ή 

Θέζε) 

ΑπαζρόιεζεζηνΈξγν 

Πεξίνδνο(απφ – 

έσο) 
ΑΜ48 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  
__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  

                                                           
47

Ωσόλοσενδεικτικάαναφζρονται: manager, seniorconsultant, consultant, business expertκλπ. 
48

 Αφορά τουσ πραγματικοφσ ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο υπολογιηόμενοι ςε ιςοδφναμα ανκρωποετϊν, – Δεν 
ταυτίηεται με τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ χρονικισ περιόδου απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. 
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Πίλαθεο πκκόξθσζεο 

 

Κξηηή

ξην 

αμηνι

όγεζε

ο 

Πξνδηαγξαθή Απαίηεζε Απάληεζε 
Παξαπνκπή 

ηεθκεξίσζεο 

Κ.1.1. 
Απνηύπσζε ζεκείσλ – ζπγγξαθή θεηκέλσλ  

  

 1 

Ζ ζπιινγή πιηθνχ αθνξά δηαδηθαζίεο ζπγθέληξσζεο θαη επηινγήο  ηνπ 

πιηθνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ  ζρεηηθά κε ην πεξηβαιινληηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ απφζεκα γηα ηνλ Γήκν Ακαξίνπ απφ δηάθνξεο δηαζέζηκεο 

πεγέο. ΝΑΗ   

 2 

Ζ νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξσηαξρηθή 

έξεπλα ησλ δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ην πιηθφ ηεο ζπιινγήο λα 

ηαμηλνκεζεί αλά ελφηεηεο, νη νπνίεο ζα θάλνπλ επρεξέζηεξε ηε δηαδηθαζία 

ηεο ηεθκεξίσζεο.  εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο νξγάλσζήο ηνπ πιηθνχ ζα είλαη 

ν θαζνξηζκφο ησλ ελνηήησλ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα δηθηπαθή πχιε: 

www.amariguide.gr 

ΝΑΗ 

  

 3 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ δίλεη έκθαζε ζηελ εκβάζπλζε ζηε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία, ζρεηηθά κε ην πνιηηηζηηθφ πιηθφ. 

ΝΑΗ 

  

 4 

Καηά ηελ ηεθκεξίσζε, πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο θαηαγξαθή ηνπ πιηθνχ, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηφζν ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξαθήο αλά 

θαηεγνξία, φζν θαη ηα δηαθξηηά ζηνηρεία πεξηγξαθήο ησλ αληηθεηκέλσλ ή 

ζεκάησλ ηεο ζπιινγήο.  

ΝΑΗ 

  

 5 

Υξήζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ηεθκεξίσζεο πνιηηηζηηθνχ αξρεηαθνχ 

πιηθνχ Dublin-core, cidoc.  

ΝΑΗ 

   

 6 

Γεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ ηεθκεξίσζεο (Πεξηγξαθηθά, ηερληθά, 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ θ.α.) 

ΝΑΗ 

   

 7 

Καηά ην δηνξζσηηθφ έιεγρν ζα πξέπεη λα ειεγρζεί ην ζχλνιν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ηεθκήξηα θαη λα πξνβεί ζηηο 

απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο. 

ΝΑΗ 

  

 8 

Ζ εηζαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ηεθκήξηα ζα πξέπεη λα 

δηεμαρζεί κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ίδηα 

ηα ηεθκήξηα κε ηξφπν ζπλεπή θαη θαηαλνεηφ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ. 

ΝΑΗ 

  

 9 

Σα ηεθκήξηα ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζε δηαθξηηέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο 

ζα εληάζζεηαη ην ζχλνιν ηνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

ΝΑΗ 

  

http://www.amariguide.gr/
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 10 

Σα βαζηθά κεηαδεδνκέλα πνπ πξέπεη λα εηζαρζνχλ είλαη:  

 Κσδηθφοηνπηεθκεξίνπ 

 Θέκα ηεθκεξίνπ 

 Θέζεηεθκεξίνπ 

 ηνηρεία ηαχηηζεο ηεθκεξίνπ πρ ηίηινο, ρξφλνο δεκηνπξγίαο, 

ηφπνο δεκηνπξγίαο, πξνέιεπζε, πεξηγξαθή θ.ά. 

 Σππνινγία 

 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθάηεθκεξίνπ 

 Υξήζε αληηθεηκέλνπ 

ΝΑΗ 

  

 11 

πγγξαθή ζρεηηθψλ γεληθψλ θεηκέλσλ γηα θάζε ρξήζε ( απιή γιψζζα – 

επηζηεκνληθή γιψζζα) ΝΑΗ   

 12 χληαμε  ιεμηθνχ αξραηνινγηθψλ φξσλ ησλ ηεθκεξίσλ ΝΑΗ   

 13 χλνιν ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πξνο ηεθκεξίσζε  

ΝΑΗ  

   

 14 

εκεία ελδηαθέξνληνο κε ζέκα Πεξηβάιινλ – Σνπνγξαθία  ΝΑΗ  

   

 15 
εκεία ελδηαθέξνληνο κε ζέκα Πεξηβάιινλ – Υισξίδα, παλίδα ΝΑΗ  

  

 16 
Γηαδξνκέο  ΝΑΗ  

  

Κ.1.2 
Φσηνγξάθεζε  ζεκείσλ, 360 κνίξεο θώην,  ιήςεηο από UAV  

  

  

1 

Να αλαθεξζνχλ εξγαζίεο ςεθηαθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ πιηθνχ: 

(Καηεγνξηνπνίεζε θαη απνγξαθή ζεκείνπ αλά θαηεγνξία, χληαμε 

επξεηεξίνπ θαη νλνκαηνινγία πιηθνχ, Γεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ) 

ΝΑΗ 

    

  
2 

Μεηαδεδνκέλα ηεθκεξίσλ – Δίδε θαη αλάιπζε πεδίσλ  
ΝΑΗ 

    

  
3 

Γπλαηφηεηα πξνζζήθεο θαη άιισλ πεδίσλ-κεηαδεδνκέλσλ ρσξίο λα 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο 
ΝΑΗ 

    

  
4 

Παξαγσγή ςεθηνπνηεκέλσλ ηεθκεξίσλ (θσηνγξαθήζεηο – βηληενιήςεηο) 

ΝΑΗ  

     

 

5 
Φσηνγξάθηζε αληηθεηκέλσλ ή ηνπνζεζηψλ  

 
ΝΑΗ 

  

 

6 

Ζ ιήςε θσηνγξαθηψλ λα γίλεη κε θαη‟ ειάρηζην:  

 επαγγεικαηηθφ θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ 

 θσηνγξαθηθή κεραλή κε αηζζεηήξα ηχπνπ νιφθιεξνπ θάδξνπ 

(FullFrame)  

 24 Δθαηνκκχξηα εηθνλνζηνηρεία (MP-Megapixels)  

 Φσηνγξάθεζε  ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx Μνξθή Jpeg2000/ 

tiff/raw 

 

ΝΑΗ 
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7 

Φσηνγξάθεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ - ηνπνγξαθία  

ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx Μνξθή Jpeg2000/ tiff/raw 

 

ΝΑΗ 

    

 

8 

Φσηνγξάθεζε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ην πεξηβάιινλ -Υισξίδα, 

παλίδα  ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx Μνξθή Jpeg2000/ tiff/raw 

 

ΝΑΗ 

  

  
9 

Λήςεηο ελαεξίσλ video (2Κ αλάιπζε, high efficiency Video Codec (HEVC), 

H.265) 

ΝΑΗ  

    

 

10 Φψην  παλνξακηθέο -  Φσηνγξάθεζε  ζε πςειή αλάιπζε >24Mpx ΝΑΗ  

  

 
11 θαηξηθάΠαλνξάκαηα (360 κνίξεο, zoom in - zoom out / hot spots) ΝΑΗ  

  

 
12 

Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε 

ΝΑΗ  

   

 13 Πξσηφθνιιν ςεθηνπνίεζεο ΝΑΗ    

 
14 

Σν αξρηθφ πιηθφ  λα παξαδνζεί ζηνλ δηθαηνχρν ζε αζθαιή απνζεθεπηηθφ 

κέζν 
ΝΑΗ  

  

 

15 

Πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 

5341/16.04.2018 επηζηνιήο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 

(ΓΓΦΠ) κε ζέκα «Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο ζην 

πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020». 

ΝΑΗ  

  

 
Φεθηαθή επεμεξγαζία, παξακεηξνπνίεζε πιηθνύ  

  

 
16 Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ηελ δηαδηθαζία ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο 

γηα θάζε είδνο απφ ηα ςεθηνπνηεκέλα ηεθκήξηα.  
ΝΑΗ 

  

 
17 

Μεηαδεδνκέλα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο  
ΝΑΗ 

  

 

18 

Σα παξαγφκελα ςεθηαθά αξρεία ησλ Φεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ λα ρσξίδνληαη 

ζε δχν θαηεγνξίεο: α) ηα ςεθηαθά θχξηα αληίγξαθα (masterfiles) λα είλαη 

ηχπνπ RAW (απζεληηθά δεδνκέλα απφ ηνλ αηζζεηήξα) θαη β) ηα αξρεία 

πξνβνιήο (accessfiles) πνπ είλαη ςεθηαθά αληίγξαθα απφ ην πξσηφηππν ζε 

ρακειφηεξε αλάιπζε θαη έρνπλ ζηφρν λα είλαη πην εχρξεζηα ιφγσ ηεο 

κνξθήο ηνπο θαη ηνπ κηθξφηεξνπ φγθνπ ηνπο.  

ΝΑΗ 

  

 

19 

Αλαιχζεηο ςεθηαθά επεμεξγαζκέλσλ αξρείσλ 

 Δηθφλα δηάζεζεο ζην δηαδίθηπν 72-300 ppi/ 24 bit βάζνο ρξψκαηνο 

γηα ηηο έγρξσκεο θαη  

 8 bitγηα ηηο αζπξφκαπξεο / 

 Δηθφλα πξνεπηζθφπεζεο 72 – 150/200 pixels 

ΝΑΗ 

  

 
20 

Παξαγσγή ηερληθψλ κεηαδεδνκέλσλ ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο 
ΝΑΗ 

  

 
21 

Γηνξζσηηθέο επεκβάζεηο φπνπ  ρξεηάδνληαη (πρ εξγαζίεο cropping, rotating, 

δηφξζσζε ρξσκάησλ θ.ά.) 

ΝΑΗ  

  

 
22 Σν επεμεξγαζκέλν πιηθφ  λα παξαδνζεί ζηνλ δηθαηνχρν ζε αζθαιή 

απνζεθεπηηθφ κέζν  

ΝΑΗ 
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Κ.1.3. 

Καηαγξαθή ησλ δηαδξνκώλ κε gps θαη αλάιπζε βαζκνύ δπζθνιίαο αλάινγα κε 

ηελ δηαδξνκή   
 

  

 
1 

Να πεξηγξάθεη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδξνκψλ  
ΝΑΗ 

  

 
2 

Καηαγξαθή ησλ αθξηβψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο 
ΝΑΗ 

  

 

3 

Υξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ GPS 

ΝΑΗ 

(λα 

αλαθεξ

ζεί)   

 

4 
Σν GPS ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ εμαγσγήο  

θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε ράξηε 

ΝΑΗ 

(λα 

αλαθεξ

ζεί)   

 

5 

Να πεξηγξάθεη ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ησλ δηαδξνκψλ, θαζνξίδνληαο 

ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ηεο θάζε δηαδξνκήο. 

ΝΑΗ 

  

 
6 

Να αλαθεξζνχλ ηα θνξκάη εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ  
ΝΑΗ 

  

 
7 

Σν επεμεξγαζκέλν πιηθφ  λα παξαδνζεί ζηνλ δηθαηνχρν ζε αζθαιή 

απνζεθεπηηθφ κέζν 

ΝΑΗ 

  

Κ1.4. 

Δηζαγσγή πιηθνύ  - εκπινπηηζκόο ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

amariguide       

  
1 Αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο www.amariguide.gr ΝΑΙ 

    

  
2 Πξνζαξκνγή λένπ πιηθνχ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο  ΝΑΙ     

  

3 

Δηζαγσγή θαη ζπκπιήξσζε ησλ πεδίσλ, ηα νπνία πεξηγξάθνπλ κε ηνλ 

πιεξέζηεξν ηξφπν ηα ηεθκήξηα θαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 

ΝΑΙ     

  
4 

Γπλαηφηεηα απηφκαηεο ή ρεηξνθίλεηεο εηζαγσγήο θαη κεηάπησζεο 

δεδνκέλσλ  
ΝΑΙ     

  
5 Έληαμε ηνπ πιηθνχ ζηηο  ζεκαηηθέο  ΝΑΙ     

  
6 Έιεγρνο γηα ιάζε θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο  ΝΑΙ     

  
7 Γεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ εθφζνλ είλαη απαηηεηφ ΝΑΙ     

 
8 

Δλζσκάησζε ηεο Αγγιηθήο έθδνζεο ηνπ λένπ πιηθνχ.  ΝΑΙ 
  

 
9 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ην ζρέδην εκπινπηηζκνχ θαη 

αλαζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο.  
ΝΑΙ 

  

  
10 πλερήο ελεκέξσζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ ΝΑΙ     

  
11 Δθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε ηνπ ζην πξνζσπηθφ  ηνπ  Γήκνπ Ακαξίνπ ΝΑΙ     

http://www.amariguide.gr/
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Κ1.5 Γεκηνπξγία app πξνβνιήο ηνπ Ακαξίνπ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο iOS θαη Android       

  Ζ εθαξκνγή θηλεηψλ ζπζθεπψλ (App)       

  

1 

Μέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο ζπζθεπψλ νη επηζθέπηεο λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε 

ζε ςεθηαθφ πιηθφ (θσηνγξαθίεο, βίληεν) πνπ αμηνπνηείηαη θαη δεκηνπξγεί 

αθνξκέο γηα δηάινγν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο μελάγεζεο. Ζ εθαξκνγή γηα 

θνξεηέο ζπζθεπέο (Android, iOS) λα αμηνπνηεί ιεηηνπξγίεο θαη εξγαιεία ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηεγξάθεθαλ ζηελ πξνεγνπκέλε ελφηεηα, 

θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ 

(smartphones, tablets θ.α.) 

ΝΑΗ 

    

  
2 

Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κε ή 

ρσξίο ηε ζχλδεζε ζε δίθηπν internet 
ΝΑΗ 

    

  
3 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη δηαζέζηκε δσξεάλ κέζσ ηνπ εθάζηνηε market 

(googleplay/applestore).  
ΝΑΗ 

    

  

4 

Ζ εθαξκνγή  ζα δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηεο πεξηνρήο πξφζβαζε ζε έλα 

δσληαλφ αλνηρηφ κνπζείν έθηαζεο  277 ρικ, παξέρνληάο ηνπ δσξεάλ πνηθίιεο 

πιεξνθνξίεο ηζηνξηθνχ,  πεξηβαιινληηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηνλ Γήκν Ακαξίνπ νη νπνίεο ζα απεηθνλίδνληαη πάλσ ζε δηαδξαζηηθφ 

ράξηε κέζσ GoogleMaps. 

ΝΑΗ 

    

    Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά Δθαξκνγήο (App)       

  
5 

Να είλαη ζε φζεο γιψζζεο ππάξρνπλ θαη ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε 
ΝΑΗ 

    

  

6 

Να είλαη ηθαλή λα εληνπίδεη απηφκαηα ηε ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην ράξηε θαη λα 

ηνπ εκθαλίδεη ζεκεία ελδηαθέξνληνο (π.ρ. θηίξηα, αληηθείκελα θιπ) ζε κηα 

γεσγξαθηθή αθηίλα πνπ ζα κπνξεί λα νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην.  

ΝΑΗ 

    

  

7 

Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (εθζέκαηα) λα παξνπζηάδνληαη ζε ζεκαηηθέο 

θαηεγνξίεο, π.ρ. κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα ή ζρήκα. θαη λα είλαη εθηθηφ ν 

ρξήζηεο λα επηιέμεη θάπνην απφ απηά ηα ζεκεία, ψζηε λα ηνπ παξαζρεζνχλ 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

ΝΑΗ 

    

  

8 

Να είλαη ηθαλή λα εκθαλίδεη ζην ράξηε ηε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή απφ ην 

γεσγξαθηθφ ζεκείν πνπ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη πξνο νπνηνδήπνηε ζεκείν 

ελδηαθέξνληνο επηιέγεη. 

ΝΑΗ 

    

  

9 

Ο ράξηεο λα είλαη δηαδξαζηηθφο θαη λα επηηξέπεη ηελ θχιηζε πξνο 

νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε θαζψο θαη λαα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγίεο 

κεγέζπλζεο, ζκίθξπλζεο θ.ά.. 

ΝΑΗ 

    

  

10 

Ο ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθήλεη ζρφιηα θαη λα πξνηείλεη 

αιιαγέο- βειηηψζεηο ζηηο δηαδξνκέο ή ζην πεξηερφκελν ηνπ ζεκείνπ 

ελδηαθέξνληνο, κέζσ ηεο ίδηαο εθαξκνγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ε 

δηαδηθηπαθή πχιε. 

ΝΑΗ 

    

  
11 

Σα ζρφιηα ρξεζηψλ κέζσ ηεο πχιεο  ή κέζσ ηεο εθαξκνγήο λα είλαη εληαία 

αλά ζεκείν ελδηαθέξνληνο. 
ΝΑΗ 

    

  
12 

Σν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή πχιε, 

απηνκαηνπνηεκέλα. 
ΝΑΗ     

  

13 

ιν ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (θείκελα – θσηνγξαθίεο θ.α.) πνπ ζα πεξηέρεηαη 

ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε θαη ζηελ εθαξκνγή γηα θηλεηά, λα είλαη πιήξσο 

ζπγρξνληζκέλα 

ΝΑΗ     



94 

  
14 

Δληαίν γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε (GUI) κε ρξήζε θαξηειψλ 

(tabs) 
ΝΑΗ     

  

15 

Ζ εθαξκνγή ζα ζρεδηαζηεί δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα 

απφθξηζεο θαη ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ζπζθεπήο 

ΝΑΗ     

  
16 

Ζ εθαξκνγή ζα είλαη δηαζέζηκε ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ψζηε νη ρξήζηεο λα 

κπνξνχλ εχθνια λα ηελ θνξηψζνπλ θαη εγθαηαζηήζνπλ ζηε ζπζθεπή ηνπο 
ΝΑΗ     

  

17 

Ζ εθαξκνγή λα απνηειείηαη απφ εξγαιεία ηα νπνία λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

πεξηήγεζεο θαη αλαδήηεζεο ζην ράξηε κέζσ εζηίαζεο θαη κεηαθίλεζεο κέρξη 

ην επίπεδν δξφκνπ 

ΝΑΗ     

  
18 

Σα γεσγξαθηθά ππφβαζξα ηεο ππεξεζίαο λα παξέρνληαη δσξεάλ θαη λα είλαη 

επξείαο ρξήζεσο. 
ΝΑΗ     

    Πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο (App)       

  

19 

Ζ εθαξκνγή λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ θπξίεο 

θαηεγνξίεο (Πξνβνιή Θέζεο,   Υάξηεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ: Γλσξίζηε ηνλ 

δήκν Ακαξίνπ, εκεία Δλδηαθέξνληνο,  Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο 

ΝΑΗ     

  
20 

Να κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ή/θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ 

νη πξναλαθεξφκελεο πξηλ ηελ παξάδνζε ηεο εθαξκνγήο 
ΝΑΗ     

  

21 

Κάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο  λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξία ζέζεο (γεσρσξηθά 

ζηνηρεία) θαζψο θαη ζε πιεξνθνξίεο. Ζ πξνβνιή ηεο πιεξνθνξίαο γηα 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πεξηγξαθηθή 

πιεξνθνξία 100 ιέμεσλ (+/-25%), απφ 1 έσο 3 ιήςεηο (θσηνγξαθίεο) ή/θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο θαηά πεξίπησζε (π.ρ. ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ψξεο 

ιεηηνπξγίαο θ.η.ι.). θαη άιιν πνιπκεζηθφ πιηθφ (θείκελα, θσηνγξαθίεο, 

ζρεδηαζηηθέο απεηθνλίζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο, ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο 

θιπ).  

Γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη 

αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

1. Σίηινο 

2. χληνκε πεξηγξαθή 

3. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή (π.ρ. θείκελα, links) 

4. Βαζηθή θσηνγξαθία 

5. Φσηνγξαθίεο 

6. Θέζε ζηνλ Υάξηε 

ΝΑΗ 

    

 

22 
Πξνζβαζηκφηεηα γηα ΑΜΔΑ 

ΝΑΗ 

  
 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθάεθαξκνγήο (App)    

  

23 

GPS / internet γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ ρξήζηε θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπληεηαγκέλσλ γηα ηα αμηνζέαηα (coarsenetworkbasedlocation, 

finegpslocation). 

ΝΑΗ     

  
24 

RSS: κέζσ RSS θαη ελφο ζπζηήκαηνο αλάγλσζεο rss, ηα λέα ζα κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζηε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. 
ΝΑΗ     

  
25  Υάξηεο (ε άδεηα ρξήζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη) ΝΑΗ     

  

26 

Ζ εθαξκνγή λα είλαη ζπκβαηή θαη λα ιεηηνπξγεί κε απφιπηε ζπκβαηφηεηα 

θαη επρξεζηία θαη ζε ππνινγηζηή-ηακπιέηα (tabletpc) κε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα android, IOS 

ΝΑΗ     
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27 

Ο ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαβαζκίζεσλ ζηα λέα, ελψ κε ηελ ρξήζε ηνπ Androidupdate ζα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επηπιένλ αιιαγέο.  

ΝΑΗ     

  
28 Ζ εθαξκνγή  λα πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο. ΝΑΗ     

  

29 

Να δηαηεξεί έλα ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο, έηζη ψζηε λα κελ πξνθαιεί 

θαζπζηεξήζεηο ζηε ζπζθεπή θαη γεληθφηεξα λα κελ ηελ επηβαξχλεη ζε ρξήζε 

CPU θαη RAM 

ΝΑΗ     

  
30 

Να δηαζέηεη απηφκαην έιεγρν ελεκεξψζεσλ  θαη εηδνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε δηαδηθαζία update/ αλαβάζκηζε 
ΝΑΗ     

Κ. 1.6. 
Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο   

 
    

  

1 
10 ζεκεία κε ηερλνινγία ηεο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(AugmentedReality) 

ΝΑΗ 

(10ζεκ

εία) 

    

  

2 

Εσληαλή πξνβνιή ελφο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νπνίνπ φκσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη επαπμεκέλε κε ηε πξνβνιή πιεξνθνξηψλ αιιά θαη 

εηθνληθψλ πξνζψπσλ ή ρψξσλ ζρεδηαζκέλσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

ΝΑΗ     

  
3 

Οη πξνβνιέο δεδνκέλσλ είλαη δπλαηέο είηε απφ ηηο νζφλεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ 

είηε απφ εηδηθά γπαιηά πξνβνιήο AugmentedReality 
ΝΑΗ     

  
4 

Υξήζε  augmentedreality εθαξκνγή κε sdk αξρείν, πνπ ζα θαηεβαίλεη ζηελ 

θνξεηή ζπζθεπή 
ΝΑΗ     

  
5 

Σν ςεθηαθφ πεξηερφκελν πνπ ζα επαπμάλεη ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν ζα είλαη 

απνζεθεπκέλν ζην app 
ΝΑΗ     

 

6 

Σν πεξηερφκελν λα κεηαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή φηαλ απηή ην δεηήζεη κέζσ 

αζπξκάησλ δηθηχσλ IP (WiFi, 4G) θαη λα κπνξεί λα απνζεθεχεηαη 

πξνζσξηλά ζηελ ζπζθεπή (caching) έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκν αλ 

δεηεζεί μαλά 

ΝΑΗ 
  

 

7 
Υξήζε θάκεξαο θηλεηνχ ζε πξνθαζνξηζκέλεο εηθφλεο ζηφρνπ 

(Markers/ImageTargets) 
ΝΑΗ 

  

 

8 
Ζ AR ηερλνινγία ζα είλαη ηχπνπ RecognitionBased 

ΝΑΗ 

  

 

9 Σν Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ζα είλαη Unity 
ΝΑΗ 

  

 

10 
Πξνζσπνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα – πξνθίι ηνπ 

επηζθέπηε 

ΝΑΗ 

  

 

11 Γιψζζα: Διιεληθά θαη Αγγιηθά 
ΝΑΗ 

  

 

12 
Ζ εθαξκνγή ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ μερσξηζηή εθαξκνγή γηα θηλεηέο 

ζπζθεπέο ή λα ελζσκαησζεί ζηελ εθαξκνγή μελάγεζεο  

ΝΑΗ 

  

 

13 πλνδεπηηθήερεηηθήμελάγεζε 
ΝΑΗ 

  

Κ.1.7. Δθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε νζόλε αθήο    

 
1 

Μηα εθπαηδεπηηθή εθαξκνγή ζε νζφλε αθήο παηγληψδνπο κάζεζεο 

(playfullearning) γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζην Γήκν Ακαξίνπ 

ΝΑΗ 
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2 

Ο επηζθέπηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

θάζε ζεκαηηθή  κέζα απφ ηε ζπλδπαζκέλε θαη αξκνληθή ρξήζε θεηκέλνπ, 

θσηνγξαθηψλ, θηλνχκελσλ γξαθηθψλ θαη ήρνπ, βίληεν αιιά θαη λα εκβαζχλεη 

ζηελ πιεξνθνξία ζπκκεηέρνληαο ζε παηρλίδηα γλψζεσλ. 

ΝΑΗ 

  

 
3 πγγξαθή θαη παξνπζίαζε ζελαξίνπ ηεο εθαξκνγήο  

ΝΑΗ 
  

 
4 Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζεο ηεο εθαξκνγήο  

ΝΑΗ 
  

 
5 Ζιηθηαθφ θάζκα (6-10 ή 11 - 15 ) εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο 

ΝΑΗ 
  

 
6 Quiz – Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο 

ΝΑΗ 
  

 
7 Πξνζαξκνγή εθαξκνγήο ζε νζφλεο αθήο  

ΝΑΗ 
  

 
8 Δχθνιφ login κέζσ mail ή κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

ΝΑΗ 
  

  Γεληθέο πξνδηαγξαθέο πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ 
ΝΑΗ 

  

 9 

Ζ θαζε εθαξκνγή ζα ελζσκαηψλεη ππνζχζηεκα βνήζεηαο, κε ηε ρξήζε 

ελδεηθηηθψλ νζνλψλ, θεηκέλνπ θαη ήρνπ. 

ΝΑΗ 

  

 10 

Δπξεκαηηθφ ζελάξην θαη ε απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξνβιέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε ζηελ αλαθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ΝΑΗ 

  

 11 

Θα πεξηιακβάλεη πνιπκεζηθέο παξνπζηάζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ κέζα απφ έλα εληαίν, εχρξεζην θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ 

ράξηεο, έμππλα γξαθηθά, κνπζηθή, θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη επηκειεκέλα 

θείκελα.  

ΝΑΗ 

   

 12 

Ζ πινπνίεζε ησλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζα 

γίλεηαη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη εξγνλνκηθή ε αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ρξήζηε.  

ΝΑΗ 

  

 13 

Διάρηζηε ππνινγηζηηθή δχλακε, ψζηε νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε λα 

εθηεινχληαη άκεζα, δίρσο θαζπζηέξεζε 

ΝΑΗ 

  

 14 
Δπηινγήγιψζζαο  

ΝΑΗ 
  

 15 
Ζ κέζνδνο πινήγεζεο ζα είλαη επθξηλήο, ζηαζεξή θαη απιή 

ΝΑΗ 
  

 16 
Ζ δνκή ηεο θάζε εθαξκνγήο ζα είλαη ζαθήο θαη εχιεπηε γηα ην ρξήζηε 

ΝΑΗ 
  

 17 
Γεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε prototypes θαη mockups ηεο εθαξκνγήο 

ΝΑΗ 
  

 18 
Παξνρήερεηηθήο ππνβνήζεζεο 

ΝΑΗ 
  

 19 
ρεδηαζκέλε γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ 

ΝΑΗ 
  

 20 
Υξσκαηηζκνί γηα ρξήζε θαη ζέαζε ζε θάζε εηδηθή ζπλζήθε 

ΝΑΗ 
  

Κ1.8 Μεηαθξάζεηο ζε 3 γιώζζεο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά)        

 1 Γιψζζα κεηάθξαζεο: Αγγιηθά ΝΑΗ   
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 2 Γιψζζα κεηάθξαζεο: Γεξκαληθά  ΝΑΗ   

 3 Γιψζζα κεηάθξαζεο: Γαιιηθά ΝΑΗ   

 4 Πεξηγξαθή κεηαθξαζηηθήο δηαδηθαζίαο  ΝΑΗ   

 5 Μεηάθξαζε νξνινγηψλ – Θεζαπξφο φξσλ ΝΑΗ   

Κ1.9 Δγθαηάζηαζε  qrcodes θαη beacons  ζε 40 ζεκεία ελδηαθέξνληνο     

 

1 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζαξάληα (40) ζέζεσλ ζήκαλζεο κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο Beacon 

ΝΑΗ 

(40ζπζ

θεπέο 

beacon

s)   

 
2 

Γπλαηφηεηα ζπζθεπψλ λα επηθνηλσλήζνπλ αζχξκαηα, κέζσ Bluetooth 

ρακειήο θαηαλάισζεο, ακθίδξνκα κε άιιεο ζπζθεπέο (πρ Smartphone).  
ΝΑΗ 

  

 

3 

Γπλαηφηεηα λα κεηαδίδνπλ κηθξνζθνπηθά ξαδηνζήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα smartphones, μεθιεηδψλνληαο ηελ 

αλαγλψξηζε κέζσ κηθξν-εληνπηζκνχ θαη βάζεη πεξηερνκέλνπ.  

ΝΑΗ 

  

 4 Γπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί κε ή ρσξίο ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν ΝΑΗ   

 
5 

Tν κέγηζην εχξνο ηνπ ζήκαηνο εθπνκπήο λα εμαξηάηαη απφ ηε ξχζκηζε 

ηζρχνο κεηάδνζεο 
ΝΑΗ 

  

 6 Να αλαθεξζεί ε πξνεπηιεγκέλε ηζρχο εθπνκπήο ζε dBm ΝΑΗ   

 7 Να αλαθεξζεί ην εχξνο απφζηαζεο ηεο εθπνκπήο ηνπ ζήκαηνο ΝΑΗ   

 
8 

Σν επίπεδν ηζρχνο κεηάδνζεο λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί απφ ηνλ ρξήζηε κε 

ρξήζε ζρεηηθήο εθαξκνγήο 
ΝΑΗ 

  

 9 
Γεκηνπξγία εηηθεηψλQR-Codes  

ΝΑΗ 

(40)   

Κ1.10 Υπηρεζίες Πιλοηικής Λειηοσργίας     

 

1 
Να αλαθεξζεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνζθεξφκελεο πεξηφδνπ πηινηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζε κήλεο  

ΝΑΗ 

(ηνπιάρ

ηζηνλ 1 

κήλαο)   

 
2 Να αλαθεξζνχλ νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο.  ΝΑΗ 

  

 
3 Να αλαθεξζεί αλαιπηηθά ην πξφγξακκα πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο  ΝΑΗ 

  

 
4 

Αλαιπηηθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ θαη ησλ 

ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ 

ΝΑΗ 

  

 
5 

Διάρηζηε  πεξίνδν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ νξίδνληαη ηα 2 ρξφληα 

απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 

ΝΑΗ 

  

Κ 1.11 

 

Γξάζεηο δεκνζηόηεηαο έληππν πιηθό (ράξηεο θπιιάδην) 

 
  

 Τπεξεζίεο web marketing 
 

  

 1 

Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο facebook, twitter, 

instagram, Google + , pinterest θαη άιια. 

ΝΑΗ 
  

 2 

Απεπζείαο ζχλδεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο θαη ησλ επηκέξνπο εθαξκνγψλ 

κε ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη δπλαηφηεηα ζρνιηαζκνχ θαη άκεζε δεκνζίεπζεο.  

ΝΑΗ 
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 3 
E-mail marketing θαηεγγξαθήζεππεξεζία online newsletter.  ΝΑΗ 

  

 4 

Γηαδηθηπαθέο θακπάληεο δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο κέζσ ησλ ππεξεζηψλ 

GoogleAdWords θαη Facebookads.  

ΝΑΗ 
  

 5 

Γηαγσληζκνί θαη άιιεο έμππλεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο ε δεκνζίεπζε 

viralvideo κέζσ ηνπ Youtube.  

ΝΑΗ 
  

 Έληππν θπιιάδην – Υάξηεο  
  

 6 
Έγρξσκεεθηχπσζε (ηεηξαρξσκία) 

ΝΑΗ 
  

 7 
Μεγέζνπο   Β5 

ΝΑΗ 
  

 8 

Υάξηεο κε ζεκαζκέλα ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ 

Ακαξίνπ 

ΝΑΗ 
  

 9 

Κσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο 

ΝΑΗ 
  

 10 
2 γιψζζεο (Διιεληθά, Αγγιηθά) 

ΝΑΗ 
  

 11 

Πνζφηεηα αληηηχπσλ  

ΝΑΗ  

(10.000 

αληίηππ

α – 

5.000 

αλα 

γιψζζα 

) 
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Πίλαθεο ΟηθνλνκηθήοΠξνζθνξάο 

Αλάιπζε Πξνζθνξάο 

Δμνπιηζκόο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ     

 

Δθαξκνγέο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ     

Τπεξεζίεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ 

[€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ      

Λνηπέο Γαπάλεο 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΤΝΟΛΟ 

       

       

       

ΤΝΟΛΟ     
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πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ ΔΡΓΟΤ  

ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΤΝΟΛΗΚΖ 
ΑΞΗΑ ΔΡΓΟΤ 

ΜΔ ΦΠΑ [€] 

1 Δμνπιηζκφο    

2 Δθαξκνγέο    

3 Τπεξεζίεο    

4 Λνηπέο Γαπάλεο    

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

(Τπνγξαθή, θξαγίδα ηεο εηαηξείαο) 

 

(Ολνκαηεπψλπκν, Ηδηφηεηα ζηελ εηαηξείαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πληάρζεθε 

 

 

 

Δηξελαίνο Γεξνγηάλλεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο M.Sc. 

Θεσξήζεθε 

 

 

 

Διέλε Πεξληεληάθε 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο M.Sc. 
 

 

 

 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – χέδιο ύμβασης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΤ 

       Αγία Φωτεινι, ……../………./2021 

       Α.Ρ.:  

 Τ ΜΒ Α Η  

……………………………………. ευρϊ (…………,00 €) μαηί με το Φ.Ρ.Α. 

του ζργου «Ψηφιακζσ διαδρομζσ ςτο Αμάρι», του ΔΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

Α.Ρ. ………………../2020 διακιρυξισ μασ. 

 

Στθν Αγία Φωτεινι ςιμερα ……………2021 ςτα γραφεία του Διμου, οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΙΟΥ (ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧ ΔΟΥ ΧΧΧΧ, που 

εδρεφει ςτθν Αγία Φωτεινι Αμαρίου και εκπροςωπείται νόμιμα ………………………………….. του 

………………. κάτοικο ……………………., με Α.Δ.Τ.: ……………………………….. 

2. Ο ……………….., ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ «…………………….», με Α.Φ.Μ.: ………………, 

ΔΟΥ …………………………. που εδρεφει ……………………………….., δ/νςθ …………………., Τ.Κ. ………… (ςτο 

εξισ ο Ανάδοχοσ) 

αφοφ ζλαβαν υπόψη τουσ: 

1) τθ διακιρυξθ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ δθμοπράτθςθσ του Διεκνοφσ Ανοικτοφ 

Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ με κριτιριο ανάκεςθσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

για το ζργο «Ψηφιακζσ διαδρομζσ ςτο Αμάρι», 

2) τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, 

3) το χρονοδιάγραμμα τθσ προςφοράσ του Αναδόχου που ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, τοοποίο επικαιροποιικθκε με θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν αυτιν τθσ 

υπογραφισ τθσ παροφςασ, 

4) τθν απόφαςθ ………………………. τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ, με τθν οποία επικυρϊνει τα Ρρακτικά 

αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ του Ηλεκτρονικοφ Διεκνι Ανοικτοφ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ για 

το ζργο «Ψηφιακζσ διαδρομζσ ςτο Αμάρι» και κατακυρϊνει το αποτζλεςμα του ωσ άνω 

διαγωνιςμοφ.  

5) τθν Α.Ρ. ……………………. απόφαςθ τθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ ΡΕΡ Νοτίου Αιγαίου 

2014-2020, με τθν οποία δόκθκε ζγκριςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ για το ζργο με τίτλο 

«Ψηφιακζσ διαδρομζσ ςτο Αμάρι». 

ςυμφώνηςαν και ςυναποδζχτηκαν τα εξήσ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ 
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Τα τεφχθ που περιλαμβάνονται ςτα Ραραρτιματα είναι δεςμευτικά για τα μζρθ και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Σφμβαςθσ, κακιςτάμενα ςτο εξισ ςυμβατικά τεφχθ (ςτο εξισ «Συμβατικά 
Τεφχθ»). 

Για όςα ηθτιματα δεν γίνεται αναφορά ςτθν παροφςα Σφμβαςθ κα ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ με τθν κάτωκι ςειρά ιςχφοσ: 

α. Η ςφμβαςθ 

β. Η διακιρυξθ 

γ. Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτα Ραραρτιματα Α’ και Β’ τθσ διακιρυξθσ 

δ. Η οικονομικι προςφορά 

ε. Η τεχνικι προςφορά 

ςτ. Τα λοιπά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου 

Τυχόν διευκρινιςεισ που ζχουν δοκεί επί των ωσ άνω τευχϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ιεραρχοφνται ανάλογα με το ςυμβατικό τεφχοσ το οποίο αφοροφν. 

Η ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και των όρων τθσ 
Α.Ρ.  ……../2021 διακιρυξισ μασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ υλοποίθςθ του ζργου «Ψηφιακζσ διαδρομζσ ςτο 
Αμάρι», όπωσ αυτι περιγράφεται αναλυτικά ςτθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου και αποτελεί 

αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΙΜΗΜΑ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει ο Εργοδότθσ ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ του Ζργου 
(Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του, θ οποία αποτελεί 
αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ .............................................€ 
(ολογράφωσ:................................................................. ευρϊ) πλζον ΦΡΑ. 

Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του οικονομικοφ ανταλλάγματοσ.  

Ο Ανάδοχοσ προκειμζνου να ειςπράξει τθν αμοιβι, υποχρεοφται ςτθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε 
άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο 
και τθν πλθρωμι, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ρζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του ζργου ο Ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία απαίτθςθ από τθν 
Ανακζτουςα για δαπάνεσ τισ οποίεσ πραγματοποίθςε κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου ι εξ αφορμισ αυτοφ. 
Στθν ςυμβατικι τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του 
Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ. 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ 
απορρζουν από τα Συμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ και από τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ ζργου. 

Ο τρόποσ πλθρωμισ του Αναδόχου ζχει ωσ εξισ: 

 Ανάλογα με τον τρόπο που κα επιλζξει ςτθν οικονομικι του προςφορά.  

 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του ςυνόλου του ςυμβατικοφ αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 
219 του Ν. 4412/2016. 
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β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Ενθμερότθτασ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΙΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ κα εκπλθρϊςει όλεσ τισ Συμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία 
χρονοδιαγράμματοσ που υπζβαλε με τθν τεχνικι προςφορά του και εγκρίκθκε από τον Εργοδότθ, 
ιτοιεντόσ ........................... μθνϊν από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ παροφςασ και με τισ ενδιάμεςεσ 
προβλεπόμενεσ από το χρονοδιάγραμμα τμθματικζσ προκεςμίεσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιδεικνφει ετοιμότθτα ϊςτε να ανταποκρίνεται άμεςα ςε κάκε αίτθμα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, δεδομζνου του χρονικά οριςμζνου και μθ υπερβάςιμου χαρακτιρα των υπθρεςιϊν 
που ζχει αναλάβει να παράςχει.  

Η παροφςα ςφμβαςθ δεςμεφει τον Ανάδοχο μζχρι τθν πλιρθ οικονομικι εκκακάριςθ και μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν παρζλευςθ του χρόνου εγγφθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΤΗΕΙ 

5.1  Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν 
υπ’ αρ. ................. εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ....................... ςυνολικοφ φψουσ ..............Ευρϊ που 
αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, χωρίσ ΦΡΑ και το 
περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α/147/8.8.2016) και τα αναφερόμενα ςχετικϊσ ςτθ Διακιρυξθ. 

5.2. Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 

 α. Ππου ρθτϊσ προβλζπεται από τα Συμβατικά Τεφχθ και το άρκρο 203 του Ν. 4412/2016. 

 β. Σε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και των 
Συμβατικϊν Τευχϊν. 

5.3. Εάν ηθτθκεί από τον Ανάδοχο θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ παροφςασ, 
ο Ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εγγφθςθ προκαταβολισ, που κα 
καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ 
καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ και θ οποία κα ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Α’ τθσ διακιρυξθσ. Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
προκαταβολισ πρζπει να είναι μζχρι ……………….. ι αόριςτθ. Διευκρινίηεται ότι εάν θ ηθτοφμενθ 
προκαταβολι είναι ζωσ και ιςόποςθ με τθν κατατεκείςα από τον Ανάδοχο εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ, δεν απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσπροκαταβολισ. 

5.4. Οι προαναφερόμενεσ εγγυιςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και Ρροκαταβολισ εκδίδονται 
απόπιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
ΟικονομικοφΧϊρου ι ςτα κράτθ-μζλθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το 
δικαίωμα αυτό.Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του ΤαμείουΡαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακείπαρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο 
Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τατοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια 
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτονυπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα 
(Ανάδοχο). 

5.5. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ και θ Εγγφθςθ Ρροκαταβολισ επιςτρζφονται μετά 
τθνοριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεωναπό τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΚΧΩΡΗΕΙ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ 

6.1. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να υποκαταςτακεί από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω ι εν 
μζρει ςτα δικαιϊματα ι υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ, οφτε του επιτρζπεται 
θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι όλθσ τθσ υπογραφείςασ Σφμβαςθσ ςε οποιονδιποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεςθ ο 
Ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, με τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ 
απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ 
τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και 
ςε νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι ςε Χϊρεσ Μζλθ τθσ Συμφωνίασ περί 
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

6.2. Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται,χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ 
Σφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

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 ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, 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) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, 
διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΝΣΙΚΛΗΣΟ 

Πλεσ οι επιδόςεισ, τα δικαςτικά ι εξϊδικα ζγγραφα κακϊσ και οι ειδοποιιςεισ που πραγματοποιοφνται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ, κα επιδίδονται ι κα υποβάλλονται εγγράφωσ ςτον νόμιμο 
εκπρόςωπο του άλλου μζρουσ. 

Ο Ανάδοχοσ ορίηει αντίκλθτο τον .................................. με 
διεφκυνςθ………………………………………………………………….. 

Η επίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/ κοινοποίθςθ προσ αυτόν οποιωνδιποτε εγγράφων κα κεωρείται ωσ 
νόμιμθεπίδοςθ/ γνωςτοποίθςθ/ κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε 
ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ ι 
το ςφνολο τθσ εργαςίασ που κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. Ειδικότερα: 

9.1. Πλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ του 
Αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ αυτοφ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν επιτρζπεται 
να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε 
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πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και δεν 
αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, ενϊ ο Ανάδοχοσ επιβάλλει τθν υποχρζωςθ 
αυτι ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. 

9.2. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε 
πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ. 

9.3. Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ, 
οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ αυτισ. 
Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και 
αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. 

9.4. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των 
πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που 
αςχολοφνται με το ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, 
χϊρουσ ι εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που 
παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

9.5. Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον 
ανάδοχο, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων "περί 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ" και να αξιϊςει αποηθμίωςθ για όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι 
και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ υποςτεί κακϊσ επίςθσ και να προβεί ςτθ λφςθ 
τθσ Σφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του αναδόχου, κθρφςςοντασ τον ζκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΡΗΣΡΑ ΕΧΕΜΤΘΕΙΑ 

10.1 Η παροχι υπθρεςιϊν από μζρουσ του Αναδόχου γίνεται με τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτα δεδομζνα του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΙΟΥ επεμβαίνουν μόνο εξουςιοδοτθμζνοι ςυνεργάτεσ 
του, κατόπιν κακοριςμοφ των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι . 

10.2. Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία, το Γενικό Κανονιςμό για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 
και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ, οδθγίεσ και κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα. 

10.3.  Το όλο ζργο τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ και τα οποιαδιποτε πορίςματα χαρακτθρίηονται 
απόρρθτα και ωσ τοιαφτα τα διαχειρίηονται τα εμπλεκόμενα μζρθ. 

10.4.  Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν ανακοινϊνει, διακζτει ι 
δθμοςιοποιεί με οποιονδιποτε τρόπο ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ τθσ 
ςφμβαςθσ και για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει τζτοια υποχρζωςθ ι δικαίωμα από το νόμο ι 
δικαςτικι απόφαςθ, πλθροφορίεσ που ζχει λάβει και επεξεργάηεται ςτα πλαίςια τθσ 
δραςτθριότθτάσ του. 

10.5.  Ταπαραπάνω επιβιϊνουν τθσ λφςθσ ι τθσ λιξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΒΑΗ 

Η Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, 
ςχετικό με τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 
παραλαβι τθσ εργαςίασ ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
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Ο ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με τον ΔΗΜΟ ΑΜΑΙΟΥ, ζχει πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ υλοποίθςθσ 
τθσ εργαςίασ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια 
δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

Ο ανάδοχοσ, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ 
του και των ςυνεργατϊν του. 

Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ υποδομζσ 
του που ζχουν ςυνάφεια με το ζργο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

12.1. Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, 
πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 
ςυγκεντρϊνεται  ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ 
διαγράμματα ςχζδια, προδιαγραφζσ κλπ. είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ 
ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για 
ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

12.2. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ αρχισ από τρίτο για 
οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα, ειδοποιείται αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να παρζμβει προςκζτωσ υπζρ τθσ 
Ανακζτουςασ αρχισ ςτθν ανοιγείςα δίκθ.  

 Σε περίπτωςθ που αποδειχκεί δια τελεςιδίκου δικαςτικισ απόφαςθσ ότι υπαίτιοσ για τθν 
παραβίαςθ δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ είναι ο ίδιοσ ο Ανάδοχοσ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ 
βαρφνεται με όλα τα ζξοδα εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ 
δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι για 
κάκε κετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του 
ζνδικου μζςου. 

12.3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.2121/1993 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ με υπαιτιότθτα του αναδόχου, 
εφαρμόηονται οι ριτρεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 218 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. Εφόςον 
ςυντρζχουν οι ςυνκικεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται ακροιςτικά οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο ίδιο άρκρο του 
προαναφερόμενου νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

14.1. Η παροφςα Σφμβαςθ, τα παραρτιματα και τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ όπωσ αναφζρονται ςτο 
Άρκρο 1 είναι θ μόνθ ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν. Για τα κζματα που ρθτϊσ δεν ρυκμίηονται 
ςτθν παροφςα, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτα Συμβατικά Τεφχθ που επιςυνάπτονται ςτθν 
παροφςα. 

14.2. Τυχόν ακυρότθτα κάποιου όρου τθσ Σφμβαςθσ, δεν επιφζρει ακυρότθτα τθσ Σφμβαςθσ. 

14.3. Η εκ μζρουσ του Εργοδότθ, μθ άςκθςθ οποιουδιποτε από τα δικαιϊματα του, δεν μπορεί να 
κεωρθκεί παραίτθςθ από το δικαίωμα αυτό, οφτε αποκλείει άςκθςι του ςτο μζλλον. 
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14.4. Οι επικεφαλίδεσ των άρκρων τθσ παροφςασ τίκενται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ 
διευκόλυνςθσ και δεν διαδραματίηουν ρόλο ςτθν ερμθνεία του κειμζνου. 

14.5. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 
πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου, κακϊσ και τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και λοιπισ εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

14.6. Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παροφςα Σφμβαςθ και τα λοιπά Συμβατικά Τεφχθ, διζπονται αποκλειςτικά από το Κοινοτικό και το 
Ελλθνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε 
προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα ζχουν τα Δικαςτιρια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν παροφςα υπθρεςία θ οποία πραγματοποιείται με τθν 
ςφμβαςθ αυτι, ιςχφουν οι όροι τθσ διακιρυξθσ ……………….. που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
ςφμβαςθσ κακϊσ και θ τεχνικι προςφορά του αναδόχου όπωσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 
4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.» 

Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ, θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται 
νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ζνα λαμβάνει ο Ανάδοχοσ, και θ 
οποία τίκεται ςε ιςχφ από τθν υπογραφι τθσ. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ     ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ 
ΓΗΛΩΗ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 
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