
1 
 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ Μχθνλνο, 09-08-2017 

Αξ. Πξση. : -7420- 

 
ΓΖΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ    

 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ  ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

                ΓΡΑΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017-2018.  

                       κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 282.258,06  πιένλ  Φ.Π.Α. 

               CPV 79340000-9,  79341400-0, 79342200-5, 79310000-0, 79312000-4, 79530000-8 

  

 Κσδηθφο NUTS  έδξαο αλαζέηνπζαο Αξρήο: EL 422 

 Κσδηθφο NUTS ηφπνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο: EL422 

 





-1-  

 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 24/2014/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α΄ 147), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη.  

 Σηο δηαηάμεηο  ηνπ   Ν.   3852/10   «Νέα  Αξρηηεθηνληθή   ηεο   Απηνδηνίθεζεο   θαη  ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 «πεξί θχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/8-

6-2006, η. Α'). 

 Σεο 2/2037/11-1-2007 Δγθπθιίνπ ΤΠ.Δ.ΓΓ.Α. κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3463/2006. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4071/2012 “Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζεο Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ (Φ.Δ.Κ. 85/Α΄/11-4-2012)   

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4257/2014 “Δπείγνπζεο Ρπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

(Φ.Δ.Κ. 93/Α΄/14-4-2014)   

 Σνπ Ν. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (Φ.Δ.Κ. Α' 

52/28.02. 2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ.112/Α /́13-7-2010) “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

“Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 80/2016 (ΦΔΚ α‟ 145) «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ν. 3548/07 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο.   

 Σνλ Ν. 4152/2013 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Νφκσλ 4046/2012, 4093/2012 4127/2013» 

 Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» , 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη. 

 Σν άξζξν 4 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 2-12 - 

2012 ηεχρνο Α', πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Νφκν 4111/2013. 

 Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15-9-2011) “χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηε ζρεηηθή αξηζκ.Π1/2380/18-12-2012 ΚΤΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σνλ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74Α') "Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Π.Γ.318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο"  

 Σνλ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Σν Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012, ηνπ 

λ.4093/2012 θαη ηνπ λ.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο»  (Φ.Δ.Κ.167/Α΄/23-7-2013) άξζξν 64  

ζρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ 

 Σνλ 2859/2000 (Α‟ 248) Κχξσζε Φφξνπ Πξνζηηζεκέλεο Αμίαο 

 Σν  Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
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ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α  ́68). 

  Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε κε  Αξηζκ. 57654/2017 «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο».  

 Σελ Τπνπξγηθή Απφθαζε   ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο κε αξηζκ.  56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 

1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη  ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..). 

  Σηο δηαηάμεηο ηνπ  Π.Γ. 39/17 (ΦΔΚ 64/04.05.2017 ηεχρνο Α'): Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 261/2007 “Γηα ηε δηαθάλεηα ζηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα απφ ηα έληππα θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο” 

  Σελ κε Α.Π. 514666/24.12.2014 εγθχθιην ΔΟΣ κε ζέκα ηε δηαδηθαζία αξκνδηφηεηαο παξνρήο 

ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη 

ησλ Γήκσλ, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ 195/27ε ζπλεδξίαζε/18.12.2014 ηνπ 

 Σελ αξηζ. Πξση 11824/29/11/2016 Παξνρή χκθσλεο Γλψκεο ηνπ ΔΟΣ. 

 .Σελ κε αξηζκ. 5788/2016 εγθχθιην ΔΟΣ κε ζέκα «Eπηθαηξνπνίεζε ηεο κε Α.Π. 

514666/24.12.2014 Δγθπθιίνπ πνπ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο ζε 

πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3498/2006 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη  

 Σελ κε αξηζκφ  113/2017 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα ηεο  αλάδεημεο αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηε εξγαζίαο/ππεξεζίαο 

„Γξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 2017-2018‟ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηεζλνχο  

ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 

 Σελ κε αξηζκφ 113/2017 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπθφλνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

πνιπεηία θαη ςεθίζηεθε ε πίζησζε ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00-6142.0004 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ κε α/α 302/31-

05-2017. 

 Σελ κε αξηζκ. 80/2017 απφθαζε ηεο ΟΔ κε ηελ νπνία  εγθξίζεθε ε κειέηε θαη θαζνξίζηεθαλ νη 

φξνη δηαθήξπμεο ηνπ δηεζλνχο  ειεθηξνληθνχ δεκνζίνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά , βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο πνηφηεηαο  - ηηκήο  

“ΓΡΑΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017-2018  
  

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 
 

Γηεζλή Αλνηρηφ Ζιεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 282.258,06€ (δηαθφζηεο νγδφληα 

δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη έμη ιεπηά) πιένλ ΦΠΑ 24% χςνπο  67.741,94€ (εμήληα 

επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα έλα επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά),  δειαδή ζπλνιηθνχ  πνζνχ   

350.000,00€ (ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ) κε θξηηήξην αλάζεζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη  βέιηηζηεο  ζρέζεο πνηφηεηαο  - ηηκήο  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016., γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο ππεξεζίαο :  «ΓΡΑΔΗ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017- 2018»  

ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί ξνη, 

ην Μέξνο Β: Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ην Μέξνο Γ: Παξαξηήκαηα. 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο  είλαη 12  κήλεο  απφ  ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε 

φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Πξνθήξπμε 

θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη εκπεηξία. 
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ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή 

πεξηνξηζκνχο. Χο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί, λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

δελ επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο  ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ, 

ζε θαλέλα ζεκείν, ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ 

ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή 

πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 282.258,06€ (δηαθφζηεο νγδφληα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη 

έμη ιεπηά) πιένλ ΦΠΑ 24% χςνπο  67.741,94€ (εμήληα επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα έλα επξψ θαη 

ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά),  δειαδή ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 350.000 € (ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ 

επξψ).  

 

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο  θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ 00-6142.0004 Οηθνλνκηθνχ έηνπο 

2017 (απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ε κε αξηζκ. 113/2017 Απφθαζε ηνπ Γ  κε θαηαρψξεζε ζην 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ  κε α/α 302/31-05-2017)  θαη ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2018. 

Οη πξνζθνξέο, ζα ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

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

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

ζην λ. 4412/2016 θαη ζην άξζξν 15  ηεο ππ' αξηζκ. 56902/2.6.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β‟ 1924/2.6.2017)    ζρεηηθά κε ηηο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»  
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. 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 Ν. 4412/2016 θαη ζηηο δηαηάμεηο  ηεο ππ' αξηζκ. 56902/2.6.2017 Απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΦΔΚ Β‟ 1924/2.6.2017)    ζρεηηθά κε ηηο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»  

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη εκέξα ζα ζεσξνχληαη 

εθπξφζεζκεο. 
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Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,   θαη ψξα 10:00 π.κ., κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

 

Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη  ηξηάληα πέληε  (35 ) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο (31/07/2017) , ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 27 θαη 60 ηνπ  Ν. 4412/2016. Παξάιιεια  ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ www.mykonos.gr.  
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Α’ ΜΔΡΟ : ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ-ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ-ΑΜΟΗΒΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ, ζπκπιεξσκαηηθψλ: 

 

 κε ηηο δξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη 

 κε ηηο δξάζεηο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηνλ 

ΔΟΣ. 

 

Οη δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξντφληνο φπσο απηφ 

έρεη δηακνξθσζεί θαη πξνζθέξεηαη ζηε Μχθνλν. Οη δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ «Μχθνλνο» ζην επξχηεξν θνηλφ (ελ δπλάκεη 

ηνπξίζηεο) ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε δήηεζε θαη γεληθφηεξα ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ σθειεηψλ γηα ην Γήκν. 

 

Σν αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ  πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηξία (3) Παθέηα Δξγαζίαο (Π.Δ.) ηα 

νπνία αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο δξάζεηο θαη ζηα  αληίζηνηρα παξαδνηέα ζηα παξαθάησ άξζξα ηεο 

δηαθήξπμεο. Δηδηθφηεξα ηα Παθέηα Δξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ:  

 

 Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ 

«Μχθνλνο» 

 Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηα Social Media 

 Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 

 

Ζ παξνρή ησλ σο άλσ  ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζηελ έδξα θαη ηα γξαθεία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηα γξαθεία ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ζε νηνδήπνηε  άιιν ζεκείν ζα απαηηεζεί, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ δηαθήξπμε θαη  ζχκβαζε, πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 

 

 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΖΜΟ Μπθφλνπ   

Γηεχζπλζε:  Γήκνπ Μπθφλνπ (Κηίξην Βντλφβηηο), Γηαιφο Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο, Διιάδα  

Σειέθσλν: 22890 23261 

Fax: 22890 22229 

Email: mayor@mykonos.gr 

NUTS : EL 422 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΗΜΟΗ 

  «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» λνείηαη ην 

Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζχλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπκβάζεσλ, κε ηε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 «Υξήζηεο Δ..Ζ.ΓΖ..» λννχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη 

νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 «Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..)» λνείηαη ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. θαη έρεη σο ζθνπφ ηε ζπιινγή, 

επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

mailto:mayor@mykonos.gr
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 «Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ή «Αξρή» λνείηαη ε Αλεμάξηεηε 

Γηνηθεηηθή Αξρή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν. 4013/2011. 

 «Αλαζέηνπζα Αξρή»: Σν θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο ή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ 

απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 

ν ΓΖΜΟ MYKONOY, ν νπνίνο πξνθεξχζζεη ηελ παξνχζα  αλνηθηή δηαδηθαζία παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ αλάδνρν ηελ ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο. 

 «Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ ή Απνθαζίδνλ Όξγαλν»: Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαηά πεξίπησζε. Σν φξγαλν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη ην 

αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα (απνθαζίδνλ φξγαλν) 

γηα ηπρφλ ππνβιεζείζεο πξνζθπγέο, πνπ κπνξεί,  ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο  λα αζθεζνχλ 

απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ή πξνζθέξνληα γηα παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ή επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ην φξγαλν ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ εγθξίλεη ηα πξαθηηθά θάζε ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά θαη θάζε εηζήγεζε 

ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ (Δπηηξνπψλ) θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Οη πξάμεηο ηνπ 

νξγάλνπ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη κέρξη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο  

 «Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ θαη εηζήγεζεο γηα 

αλάζεζε (Δ.Γ.Γ.)»: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, γηα ηελ 

παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. Απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε 

θαη ηα πξαθηηθά πνπ ζπληάζζεη, σο έγγξαθα νξγάλνπ κε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηεξνχληαη 

εθηειεζηνχ ραξαθηήξα. 

 «Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (Δ.Α.Δ.)»: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ, πνπ γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επί ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ κέρξη θαη 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. πγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016. Απνηειείηαη απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε θαη ηα πξαθηηθά πνπ 

ζπληάζζεη, σο έγγξαθα νξγάλνπ κε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ 

ραξαθηήξα. 

 «Οηθνλνκηθφο θνξέαο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε 

απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά παξνρή ππεξεζηψλ.  

 «Πξνζθέξσλ» λνείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά. 

 Αλάδνρνο  
Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε 

ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο 

 Αληίθιεηνο 

Σν πξφζσπν ην νπνίν ν Πξνζθέξσλ, κε δήισζή ηνπ, νξίδεη σο ελαιιαθηηθφ ππεχζπλν γηα ηηο 

ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. ηε δήισζε 

απηή πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ απηνχ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ι.π.).  

 «Γηαθήξπμε»: Ζ δηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ έρεη εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ε νπνία εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, αλαξηάηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. Ζ δηαθήξπμε πεξηγξάθεη 

ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν 

δηαγσληζκφο θαη θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε απφ ην Γήκν.  Ζ παξνχζα 

δηαθήξπμε απνηειείηαη ζπγθεθξηκέλα απφ :  
Α) ην Μέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί ξνη)  
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Β) ην Μέξνο Β (Σερληθή Πεξηγξαθή)  θαη 

 Γ) ην Μέξνο Γ (Παξαξηήκαηα) 

 «Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

ησλ   πξνζθνξψλ,  

 «Φάθεινο Πξνζθνξάο / Πξνζθνξά»: Σν ζχλνιν ησλ αξρείσλ, εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

έρνπλ θαηαηεζεί απφ έλα νηθνλνκηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 «Καηαθχξσζε ή Απφθαζε Καηαθχξσζεο»: Ζ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο ππεξεζίαο θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

ζηνλ αλάδνρν θαηά ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 4412/2016.. 

 «χκβαζε»: Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία ππνγξάθεηαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο.  

 «Έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ή έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο» λνείηαη θάζε 

έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ε αλαζέηνπζα αξρή κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή 

λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

δηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ 

ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ 

έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα 

αξρή. 

 «Πξνυπνινγηζκφο παξερφκελεο ππεξεζίαο»: Ζ εθηηκψκελε απφ ην Γήκν Μπθφλνπ  ζπλνιηθή 

δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 «πκβαηηθφ Πνζφ ή πκβαηηθφ Σίκεκα ή Αμία ηεο χκβαζεο ή πκβαηηθή Αμία»: Ζ 

ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ζην χςνο ηεο 

νπνίαο  ζα θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε θαη  ζα αλαγξαθεί ζην ζπκθσλεηηθφ. 

 «πκβαηηθά ηεχρε ή έγγξαθα ζχκβαζεο»: Σα ζπλεκκέλα ηεχρε ζηε χκβαζε (ζπκθσλεηηθφ) 

κεηαμχ ηνπ Γήκνπ  θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε 

ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηε 

ζχκβαζε. 

 «Τπεχζπλε Γήισζε» λνείηαη, γηα ηνπο εκεδαπνχο, δήισζε θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

1599/1986, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ ζπκκεηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο 

απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ, ην νπνίν ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). 

 

Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ή εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

θαζψο θαη ην ΔΔΔ ην νπνίν βξίζθεηαη ζπλεκκέλν σο Παξάξηεκα Α‟ ζην ηέινο  ηεο Παξνχζαο 

, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη  θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή  

απφ φινπο φζνπο έρνπλ πξνο ηνχην ππνρξέσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 

θαζψο θαη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  θαη δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε 

ππνγξαθήο ζηελ έληππε κνξθή ηνπο. 

Οη ινηπέο ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ή εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα 

ή απφ ηνπο έρνληεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ππνρξέσζε, ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην θαη επί πιένλ πξνζθνκίδνληαη ζε 

έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε ππεχζπλε δήισζε ζε έληππε κνξθή ζα θέξεη ηελ θπζηθή ππνγξαθή 

ηνπ πξνζθέξνληνο, κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. 
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ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ πξφζσπν, 

ελψ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ φπνηνλ 

νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή απφ εηδηθψο εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ 

εγγξάθνπ). 

  «Λνηπά ζηνηρεία»: Σα έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία (φπσο ηερληθέο πεξηγξαθέο, ινγηζηηθά 

έγγξαθα, αληίγξαθα θαηαζηαηηθνχ, θιπ) πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

πξνζθέξνληα, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ θαη δελ 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή. 

 «Έγγξαθα ή ζηνηρεία ηξίησλ» (π.ρ. πνηληθά κεηξψα, βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 

βεβαηψζεηο επηκειεηεξίσλ, θιπ) ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf,. Tα δηθαηνινγεηηθά 

ζηνηρεία θαη  έγγξαθα   ππνβάιινληαη  ζε έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 15 ηεο κε αξηζκ. 56902/215/2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκίαο  

 

 «Τπνβνιή» λνείηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ / εγγξάθσλ θαη 

ινηπψλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. 

«Πξνζθφκηζε» λνείηαη ε θαηάζεζε, ζε έληππε κνξθή, φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ / εγγξάθσλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ δεηείηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, κε δηαβηβαζηηθφ, 

φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα θάζε είδνπο 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία (ζπκκεηνρήο, θαηαθχξσζεο, ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο, θιπ) 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηνπο  θαη ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ είηε δελ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, είηε δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ Ν. 4250/2014, ψζηε λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ ηνπο. 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 εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα ζηνηρεία 

θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη 

αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ 

 

 

 

 «Έγγξαθα»: Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ 

εγγξάθσλ (π.ρ. δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή θαη θαηαθχξσζεο, εγγξάθσλ ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ.) ζην Γήκν Μπθφλνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1 θαη ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999. Δηδηθφηεξα: 

 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ 

αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο 

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε 

δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο, θνθ.), 

γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 

2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 
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Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

36 παξ. 2β ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013). Γελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, 

νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο 

ζπκθσλίεο. 

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα 

νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2β ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. 

 

4. Πξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ   

Ζ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ην ειιεληθφ δίθαην θαη ηδηαίηεξα είλαη ζχκθσλε κε ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ζην πξννίκην ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θη ηζρχνπλ πσο θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηα σο άλσ λνκνζεηήκαηα εγθπθιίσλ  

Ζ ππεξεζία  αθνξά ζε δξάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο ζηα πιαίζηα 

ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 

 

 

 

 

 ΆΡΘΡΟ 4: ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ  

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζα 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζπλεηαηξηζκνχο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, 

νηθνλνκηθέο ή ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  δηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα, εκπεηξία, αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνθήξπμεο. 

Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, είλαη αφξηζηεο θαη 

αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Πξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, 

ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ 

λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο 

ηερληθνχο φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ή εθφζνλ απηνί δελ 

κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή. Σα εγρεηξίδηα θαη ηα ηερληθά πιεξνθνξηαθά 

θπιιάδηα (prospectus) πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ 

Διιεληθή / Αγγιηθή γιψζζα.  

4.2 ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ   

Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο ζα απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζα 

αλαξηεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) θαη ζην Δζληθφ 
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χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ).  Δπηπιένλ,  ε παξνχζα δηαθήξπμε ζα 

αλαξηεζεί ζην ΚΖΜΓΖ. Δπίζεο  πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 θαη  ζα δεκνζηεπζεί εθάπαμ ζηνλ εζληθφ θαη ηνπηθφ ηχπν 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 θαη  Ν. 3548/2007.   

Ζ δαπάλε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, βαξχλεη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ δαπάλε θαη ηα έμνδα γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο ζηνλ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, ην ηεχρνο ηεο αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο κεηά ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο  ζα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ: http://www.mykonos.gr/ θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή 

πχιε: www.promitheus.gov.g  
 

 

4.2 ΑΗΣΖΖ - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ 

 

Τξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ δηαδηθαζίαο  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα 

έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε 

θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΔΚ 1317Β/23.04.2012) 

θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 

Αληίγξαθν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο  ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ηφζν 

ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο (www.mykonos.gr) φζν  θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 νπφηε νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ πιήξε άκεζε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε απηά.  

 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ ηαρπδξνκηθή 

δηεχζπλζε: Αθηή Κακπάλε – Μχθνλνο ΣΚ 84600, ηειέθσλν: 2289023261, Fax: 2289022229, e-mail: 

mayor@mykonos.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ 

ππνβνιήο ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο  ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ... 

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο 

ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 

 

Σα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο - δηεπθξηλήζεηο επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ 

(Γηαθήξπμεο θαη Παξαξηεκάησλ ηεο) ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr,  Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δηεπθξηλίζεηο επί ηεο 

δηαθήξπμεο ,  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαη ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 

απαληά ζπγθεληξσηηθά επ’ απηψλ ην αξγφηεξν  έμη (6) εκέξεο  πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
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Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ 

εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ 

εμεηάδνληαη.  

Γηα λα ππνβιεζνχλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην χζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 

ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν 

ησλ εξσηεκάησλ απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο 

δηεπθξηλίζεηο ηνπ Γήκνπ επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ . 

Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο εθ 

κέξνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

  Ο Γήκνο Μπθφλνπ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 60 ηνπ Ν.4412/2016 , πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο 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 είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

 ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ ρνξεγείηαη παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν. 4412/2016)  

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ  πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο  θαη είλαη  εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

γ) ζε 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, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 25 ηνπ  Ν. 

4412/2106  

         δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ γ`  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο  δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο 

1. Ζ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δελ ππνρξενχηαη λα ιάβεη νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάιιεη πξνζθνξά. Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηεο αλαηεζεί ε 

ζχκβαζε, θαη θξηζεί φηη απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο .  (άξζξν 19 παξ.3 

Ν.4412/16). 

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

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.(άξζξν 19 παξ.4 

Ν.4412/16) 
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3. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ επζχλνληαη εηο νιφθιεξν κε θνηλφ εθπξφζσπν. Ζ Έλσζε 

πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

4. ε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε λέα 

επηρείξεζε πνπ ππεηζέξρεηαη ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ επειζνχζα κεηαβνιή θαη λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί εάλ θαη απηή ζπγθεληξψλεη ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

5. ε πεξίπησζε, πνπ εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο Έλσζεο 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

6. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα 

ππφινηπα κέιε ηεο Έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηαζηάηε. Ζ 

αληηθαηάζηαζε εγθξίλεηαη κε Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα, απφ Γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ. ηελ πεξίπησζε, πνπ ε αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πξνθχςεη  θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο, ε ζρεηηθή Απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

7. Ζ έλσζε πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζδηνξίδεη ηελ έθηαζε, ην είδνο 

ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο, ηνλ ζπληνληζηή/εθπξφζσπφ  ηεο έλσζεο θαη λα ζπκπιεξψζεη αληίζηνηρα 

ζηελ πεξίπησζε απηή  ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ   

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

  
Κάζε πξνζθέξσλ  απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ 

(αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:  

  Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο, ήηνη γηα ηα αδηθήκαηα :  

α) ζπκκεηνρήο 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) δσξνδνθίαο, 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) απάηεο, 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) λνκηκνπνίεζεο 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),   
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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 ). 

 

 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 

βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ησλ ηδησηηθψλ 

θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (ΗΚΔ)  θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

Γ)  Όηαλ 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 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. 

- Δεν αποκλείεηαι  ν πξνζθέξσλ, 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.  

- Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξεθθιίλεη απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 , φηαλ ν απνθιεηζκφο 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, πξηλ απφ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

  

Γ) Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

(δηαγσληζκφ),  νη πξνζθέξνληεο  νη  νπνίνη  βξίζθνληαη  ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο:  

α) εάλ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ 

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

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ 

βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε 

ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016), 

β) εάλ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη  ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016.  
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γ) εάλ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ 

ηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή  (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 3 ηνπ Ν. 

4412/2016)  , 

δ) εάλ είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ 

απαηηνχληαη (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412), γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ή δελ είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 

4412/2016.  

ε) εάλ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζνβαξέο ελδείμεηο πνπ δηαζέηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. 

ζη) εάλ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 

4412/2016 πνπ δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

δ) Έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, κε απνηέιεζκα λα 

ζηξεβιψλεηαη ν αληαγσληζκφο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ε θαηάζηαζε 

απηή λα κελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα. 

ε) Έρνπλ 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. 

ζ) Δπηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 

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

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

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

επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

η) Έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο θαη είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο 

αιινδαπήο (άξζξν 57 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ/ θαη ζην άξζξν 73 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016) 

/2016). 

 Σέινο, απνθιείεηαη επίζεο θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή Έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο 

ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, έλσζεο  ή θνηλνπξαμίαο ζπκκεηερφλησλ ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα θάζε 

κέινο ηεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ 

απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ  παξαγξάθσλ..  

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ 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 

δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ). 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  -   ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ)  

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεη θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο, επί  πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηελ ηήξεζε ησλ παξαθάησ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο,  δειψλνληαο ηελ 

αθξίβεηα ησλ  απαληήζεσλ ηνπ ππεπζχλσο ηφζν  ζην πξνζθνκηδφκελν ΔΔΔ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 

79 ηνπ Ν. 4412/2016)  πνπ ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο έρνληεο 

πξνο ηνχην ππνρξέσζε,  ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ  θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φζν  θαη πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία εληφο ηνπ θαθέινπ 

Γηθαηνινγεηηθψλ  Καηαθχξσζεο εθφζνλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηεο 

παξνχζαο.  
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Α. Καηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ θαη ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. 

 

Β. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

 

 1. Να έρεη κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ θαηά ηα ηξία (3)  ηειεπηαία έηε , ήηνη ηηο ηξεηο  

δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (2013,2014, 2015) ίζν ή κεγαιχηεξν απφ ην 150% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππφ αλάζεζεο εξγαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζε 

εξγαζίεο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο  ζπκπιεξψλνληαο  

ην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ (Παξάξηεκα Α‟ ηεο παξνχζαο)  

 Οη πξνζθέξνληεο (εθφζνλ αλαδεηρζνχλ κεηνδφηεο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ηθαλφηεηά ηνπο, πξνζθνκίδνληαο 

ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ (φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 43 β 

ηνπ Ν. 2190/1920, σο ηζρχεη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ζην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

3190/1995 γηα ηηο Δ.Π.Δ.) ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 

(2013,2014, 2015), θαζψο θαη θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, εθφζνλ ν 

πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζή ηνπο. 

ε πεξίπησζε λενζχζηαηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη σο κέινο 

ζε έλσζε ή 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 ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ γηα ηηο πέληε 

ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

 

 

Γ. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 

1 

Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, φηη δηαζέηεη νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, κε ηα νπνία λα είλαη ηθαλφο λα 

αληεπεμέιζεη πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππφ αλάζεζεο 

εξγαζίαο 

Δηδηθφηεξα,  

Διάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο απνηειεί ην γεγνλφο λα έρεη πινπνηήζεη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο 3 (ηξεηο) αληίζηνηρεο  κε ηελ πξνθεξπζζφκελε  ππεξεζία  θαηά 

ηα ηειεπηαία 3 έηε .  

Αληίζηνηρε Τπεξεζία/ Δξγαζία:  Χο ζπλαθείο Τπεξεζίεο/ Δξγαζίεο ζεσξνχληαη 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ 

επηθνηλσληαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ 

αληηθείκελα. 

 Έξεπλα, ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη δεδνκέλσλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηαμηδηψλ 

 ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Παξαγσγή πξσηφηππσλ δεκηνπξγεκάησλ ιφγνπ ή ηέρλεο (branding, δηαθξηηφ 

ζήκα, ζιφγθαλ θιπ), 
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 ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη δηαλνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ   φπσο 

ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο, δηαθεκηζηηθά έληππα, video, ειεθηξνληθά banners 

θιπ, 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ζηα Μέζα   Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ) 

 ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, επηθνηλσληαθψλ 

γεγνλφησλ γηα ην επξχ θνηλφ ή θαηεγνξίεο θνηλνχ, θαζψο θαη εθδειψζεσλ 

νξγαλσκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ φπσο ζπλέδξηα, 

εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, 

 ρεδηαζκφο θαη ζηήξημε ζχγρξνλσλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ θνηλνχ κε αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ λέαο ηερλνινγίαο, 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θιπ. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο. 

Ο Πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ  πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα 

κε ην αληίζηνηρν ηκήκα – πεδίν ηνπ ΔΔΔ (ΜΔΡΟ IV – ΠΑΡ. Γ’)  

 

α) εάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά,  

πηζηνπνηεηηθφ βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ή αληίγξαθν ζπκβάζεσλ ή πξσηφθνιιν 

νινθιήξσζεο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία 

ηεο Τπεξεζίαο/ Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ζα έρνπλ ζπληαρζεί 

θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

β) εάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά 

ζρεηηθή βεβαίσζε-ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ ηδηψηε Φνξέα, ππνγεγξακκέλε απφ ην 

λφκηκν εθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο/ Δξγαζίαο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο απηψλ, δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληα πεξί ηεο αιεζείαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο άξηηαο θαη 

επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο. 

 

εκεηψλεηαη :  Απφ ηηο  παξαπάλσ Τπεξεζίεο/ Δξγαζίεο, κία  (1) ηνπιάρηζηνλ, 

πξέπεη λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο 

εξγαζίαο, λα αθνξά δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα πξννξηζκφ, θαη λα έρεη 

νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν θαηά ηα ηειεπηαία 3 (ηξία) έηε κε 

πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

Τπεξεζία / Δξγαζία ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά θαη λα πξνζθνκηζζεί ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο/ηερληθήο πξνζθνξάο καδί κε ηα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

 

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ κε απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνπο πξνζδηνξηζκέλνπο 

πειάηεο, ηνπο νπνίνπο αλαθέξεη ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο. 

 

2.  Να δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε 

πέξαο επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο/ Δξγαζίαο, ζε φξνπο απαηηνχκελεο 

εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο. πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη 

θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ, (ΤΔ)  λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ θαη Μεηαπηπρηαθφ  

Γίπισκα πνπδψλ θαη 5εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε Γηαρείξηζε 
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ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ αληίζηνηρσλ κε ηηο ππφ δηαθήξπμεο αηηνχκελεο 

ππεξεζίεο. 

 Ο Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνπ Έξγνπ (ΑΤΔ) λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ  

δίπισκα ζπνπδψλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη 3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ζε Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ αληίζηνηρσλ κε ηηο ππφ δηαθήξπμεο  

αηηνχκελεο ππεξεζίεο. 

 

Να δηαηεζεί Οκάδα Έξγνπ πνπ λα απαξηίδεηαη απφ κέιε κε εηδηθφηεηεο, 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πηζηνπνηήζεηο θαη 3εηή εκπεηξία –πνπ απνθηήζεθε ηα 10 

ηειεπηαία έηε, ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

(θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ) Έξγνπ ζε φινλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. ηελ Οκάδα Έξγνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη θάησζη εηδηθφηεηεο:  

1. Δκπεηξνγλψκσλ Σνπξηζηηθνχ  Μάξθεηηλγθ κε  εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε 

ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο, αμηνιφγεζεο πξννξηζκψλ, έξεπλαο θαη 

ζπιινγήο ηνπξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα αληίζηνηρα έξγα. 

2. Δηδηθφο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο κε εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο 

πξνβνιήο, ηεο δηαθήκηζεο, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ελ γέλεη ηεο επηθνηλσλίαο, 

κε εκπεηξία ζε έξγα γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή πξννξηζκνχ ή ζην 

branding πξννξηζκνχ (destination branding). Άξηζηε γλψζε θαη εκπεηξία 

ζηνλ ηνκέα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ 

επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο, θαηαρσξήζεσλ θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ, παξαθνινχζεζεο επηθαηξφηεηαο θαη δεκνζίσλ 

δεηεκάησλ. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε πνηθίισλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο, εηδηθφηεξα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

3. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα 

παξνρήο πηζηνπνηεκέλσλ κεηαθξάζεσλ ζε 4 γιψζζεο ησλ ρσξψλ ζηφρσλ 

(Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Ρσζηθά, Κηλέδηθα). 

 

Δίλαη δπλαηφλ ε ηδηφηεηα ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (ή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ 

Έξγνπ) θαη ηνπ Δηδηθνχ Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην 

πξφζσπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζφληα απηνχ θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο θαη ησλ δχν ζέζεσλ. 

2.1. εκεηψλεηαη επίζεο  φηη ζε θάζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ή  νηαζδήπνηε 

ζπλεξγαζίαο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη  ζην ΔΔΔ  ηελ ηπρφλ 

ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ή εμσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα ζπλάςεη. 

(πκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ  ΔΔΔ)  

 

ΔΠΗΖΜΑΗΝΔΣΑΗ: Eάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο (βιέπε κέξνο ΗΗ, ελφηεηα Γ ηνπ 

ΔΔΔ)  

2.2. ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, επίζεο, ππνβάιινληαη αλαιπηηθά 

Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ απφ ηα νπνία λα 

απνδεηθλχνληαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ε 

εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ξφιν πνπ πξνηείλεηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα Έξγνπ θαη  Τπεχζπλε Γήισζε Απνδνρήο ηεο πκκεηνρήο 

ηνπο ζηελ Οκάδα Έξγνπ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο, φηη γηα φιν 

ην δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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Οη ελ ιφγσ ππεχζπλεο δειψζεηο δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ  ςεθηαθή ππνγξαθή.  

  

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, γηα λα παξέρεη επαξθή ηεθκεξίσζε θάιπςεο ηεο αλσηέξσ 

πξνυπφζεζεο ζπκκεηνρήο, νθείιεη λα ζπλππνβάιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ (εληφο ηνπ 

Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο) ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο: 

 

Α. Μφλν γηα ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (project manager) θαη ηνλ Αλ. Τπεχζπλν. Έξγνπ 

Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα & Φσηναληίγξαθα Σίηισλ ζπνπδψλ.  

Δάλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ απνθηεζεί ζηελ Διιάδα αξθεί λα πξνζθνκηζηεί ν ηίηινο 

ζπνπδψλ, εάλ έρνπλ απνθηεζεί ζην εμσηεξηθφ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

Β. Ζ ηεθκεξίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζα πξέπεη 

λα πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζε έλα εληαίν αξρείν κνξθήο pdf πνπ ζα θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή απφ 

ηνλ πξνζθέξνληα. 

 

ΣΑ ΑΝΧΣΔΡΧ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ (ΓΤΝΑΣΑΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ  ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ) ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΟΛΑ ΣΑ 

ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΗΣΛΟΗ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΠΡΟΚΟΜΗΣΟΤΝ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΔΝΣΟ ΣΟΤ 

ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ/ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

  3. ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  (ΎΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 62 ΠΑΡ. 2 ΣΖ 

ΟΓΖΓΗΑ 2014/24/ΔΔ)  

 Να δηαζέηνπλ (αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ΔΔΔ (ΜΔΡΟ IV –  ΠΑΡ  Γ) 

πηζηνπνηεηηθφ  ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1435 “ΤΠΖΡΔΗΔ  

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  –  ΑΠΑΗΣΖΔΗ  ΓΗΑ ΠΑΡΟΥΟΤ” απφ δηαπηζηεπκέλνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο (άξζξν 12 παξ. 2 I ηνπ Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) γηα 

ππνςήθηνπο πνπ εδξεχνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ή ISO 9001:2008 ή 

κεηαγελέζηεξν ηνπ, απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλν απφ 

ηνλ ΔΤΓ ή ηζφηηκν νξγαληζκφ. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη κε ηελ παξνχζα, 

ζχκθσλα κε ηα ακέζσο αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Γηα ππνςήθηνπο πνπ δελ 

εδξεχνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα είλαη απνδεθηφ ηζνδχλακν Πηζηνπνηεηηθφ 

ζπκκφξθσζεο απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε ‐  κέιε, θαζψο 

επίζεο θαη άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα εμαζθάιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο, ηα νπνία πξνζθνκίδνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

 

 

 

Γηα ηελ πιήξσζε ησλ ειαρίζησλ απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο σο Άλσ παξαγξάθνπο, ν Τπνςήθηνο 

δχλαηαη λα ζηεξίδεηαη θαη λα θάλεη ρξήζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο 

ηθαλφηεηαο άιισλ θνξέσλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 78  ηνπ Ν. 4412/2016, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

λνκηθή θχζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. Οη σο άλσ θνξείο ππνρξενχληαη ζηελ 

ππνβνιή μερσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔ (άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016) ζην νπνίν δειψλνπλ πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα αξρή φηη αθελφο δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη αλαθεξφκελνη ζηελ παξνχζα ιφγνη 

απνθιεηζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη  εγγπψληαη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνλ Τπνςήθην ζε 

πεξίπησζε αλαδείμεσο ηνπ σο Αλαδφρνπ θαζ´ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πκβάζεσο ζε ηξφπν πνπ λα  
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επηηπγράλεηαη ε εθηέιεζή ηεο ππεξεζίαο  ζην αθέξαην, θαη ην νπνίν ζα ππνβιεζεί καδί κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο , ζπκπιεξψλνληαο ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ ΔΔΔ ( ΜΔΡΟ ΗΗ, Δλφηεηα Α 

θαη Β, ΜΔΡΟ ΗΗΗ, θαη ΜΔΡΟ IV θαηά πεξίπησζε)   

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ  απαηηείηαη Απφθαζε ησλ απνθαζηζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα πνπ 

δηαζέηεη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή/θαη ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, 

πεξί ηεο δέζκεπζεο ηνχηνπ λα δηαζέζεη πξάγκαηη ζηνλ πξνζθέξνληα ηνπο  πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ απφδεημε  ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη πεξί ηεο δέζκεπζήο ηνπ λα ζέζεη απηνχο ηνπο πφξνπο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζθέξνληα θαζφιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηελ ζχκβαζε 

ρξνληθή πεξίνδν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

 

Ζ  επίθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο  εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη πξάγκαηη κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ πκκεηέρνληα Τπνςήθην κέζσ δεζκεπηηθήο 

χκβαζεο πνπ θαζνξίδεη  επαθξηβψο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο πνπ ζα δηαζέζεη ν Γαλείδσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

Δπίζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη φια ηα  λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ θνξέα (Ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ γηα ηηο 

Α.Δ. θαη ΔΠΔ ΦΔΚ ηζρχνλ εθινγήο Γ. θαη ζπγθξφηεζεο Γ. ζε ζψκα), θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ κε ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη 

πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε.  

ε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ πξνζθέξεη 

ηε δάλεηα εκπεηξία ηνπ, ε Αλαζέηνπζα απαηηεί απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη 

Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία ή ζε άιινπο θνξείο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο : 

 

1.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηελ εγγξαθή ησλ ζηειερψλ ηνπο παξέρνληαο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο ηαπηνπνηνχκελνη σο 

αθνινχζσο: 

 1.2.1 ζνη απφ ηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ 

(ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα 

Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα 

δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο.  

1.2.2 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) δχλαηαη λα  αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο: α) είηε 

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number), 

ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. β) είηε βάζεη 

ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα Secur eidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). Δθφζνλ γίλεη ε 

ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη ζε απηνχο 

ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο.  

1.2.3 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πξνεγνχκελα δχν εδάθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΖΓΖ 

απνζηέιινληαο: 

 - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
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 - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format 

(PDF)κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδη- νξίδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία.  

1.3 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 

πζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

 

1.4 Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ηαπηνπνηεζεί, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο 

ηνπ ΔΖΓΖ, απνδίδεη ζε απηφλ ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνλ ππνςήθην ρξήζηε.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

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 ζην 

λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) 

“Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων 

Σςμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
1
 

Δηδηθφηεξα, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνπ απαηηείηαη λα θαηαζέζνπλ νη 

πξνζθέξνληεο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ηα εμήο: 

 

Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ  

Α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ 

ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα ηζρχεη επηά (7) ηνπιάρηζηνλ κήλεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Ζ Δγγχεζε πκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 (Α' 

139) 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. 

 

Σελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ έρεη ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά νθείιεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ηελ πξνζθνκίζεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία 

                                                 
1

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλώςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατ΄επιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 και 5 

του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
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Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Γήκνο Μπθφλνπ ) ζε έληππε κνξθή, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 

 

Β. Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (άξζξν 79 Ν. 4412/2016) 

 

Όζνλ αθνξά ην ΔΔΔ:  

Σν ΔΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (εθεμήο 

ΔΔΔ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016 ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο θαη ζπληζηά πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ 

δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηα θξηηήξηα  

επηινγήο ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ θνξέα πνπ ην εθδίδεη, 

θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Σν eΔΔΔ απνηειεί ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε απηήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, πνπ παξέρεηαη ζην 

δηαδίθηπν απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηνλ ηζηφηνπν  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

θαη ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

• Οη  νηθνλνκηθνί  θνξείο νθείινπλ  λα ππνβάινπλ  κε  ηελ  πξνζθνξά  ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην 

πξφηππν ΔΔΔ, ην νπνίν ε αλαζέηνπζα αξρή είηε έρεη ελζσκαηψζεη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη 

θνηλνπνηήζεη κέζσ απηήο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, είηε ην έρεη αλαξηήζεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν 

μερσξηζηά, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο καδί κε ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζην 

ΔΖΓΖ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.  

• Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνηείλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν  επηθνπξηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ δηαγσληζκφ,  αξρείν 

XML, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζία eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξάμνπλ ηελ απάληεζε 

ηνπο ζε κνξθή  αξρείνπ PDF.   

Δηδηθφηεξα  : 

(α) Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη  πξέπεη λα αληιήζνπλ ην επηθνπξηθφ αξρείν ΥΜL πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ, λα ην απνζεθεχζνπλ αξρηθά ηνπηθά ζηνλ Ζ/Τ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα  

λα κεηαβνχλ ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

 ηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμνπλ «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα ηειεθνξηψζνπλ («αλεβάζνπλ») 

ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ άληιεζαλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζην ΔΖΓΖ. 

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλνπλ θαη επηιέγνπλ  ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ 

έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

(γ) ηε ζπλέρεηα επηιέγνπλ  «Δθηχπσζε» πξνθεηκέλνπ ην αξρείν PDF λα παξαρζεί έκκεζα απφ ηελ 

ππεξεζία eΔΔΔ. Ζ εθηχπσζε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζπλζεί ζε εηθνληθφ εθηππσηή PDF (virtual PDF 

printer), ήηνη ινγηζκηθφ,  εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν  

απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ αξρείν PDF αληί λα ην δξνκνινγεί ζε θπζηθφ 

εθηππσηή. Δλδεηθηηθά ε ιεηηνπξγία  απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εγγελψο απφ θπιινκεηξεηή 

δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. Google Chrome, ή απφ εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ.  CutePDF. 

 (δ)  Καηφπηλ ππνγξάθνπλ  ςεθηαθά ην σο άλσ pdf έγγξαθν θαη ην ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ Xml ζηνλ  ρψξν ηνπ δ/ζκνχ, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ επζείαο ζηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία ηεο  Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd), λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ λα  

ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη 

ζηελ δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο  θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθή pdf 

πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ  ςεθηαθά θαη  λα ην ππνβάιινπλ ζηνλ δ/ζκφ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη:  





-1-  

Α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη δελ 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ 

Β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔ καδί 

κε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  ησλ απαηηνπκέλσλ  αληίζηνηρσλ 

πεδίσλ ηνπ ΔΔΔ,   γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. 

Γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ ελψζεσλ, 

θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα θαηαηίζεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ κεηέρεη ζηελ έλσζε , ρσξηζηφ ΔΔΔ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  ησλ 

απαηηνπκέλσλ αληίζηνηρσλ πεδίσλ ηνπ ΔΔΔ  ζχκθσλα κε ηα κέξε ΗΗ έσο V  
Γ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα  αλαζέζεη ππν κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο 

ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιεη ππνρξεσηηθά ρσξηζηά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο ηνπ ΜΔΡΟΤ ΗΗΗ ελνηεηα Α θαη Β  ηνπ ΔΔΔ,  γηα θαζέλαλ απφ 

ηνπο ππεξγνιάβνπο. Δπίζεο εθφζνλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη 

πνη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην κέξνο IV  εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηε εηδηθή 

ηθαλφηεηά ηνπο ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.  

Σέινο,  εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο  θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 

ιφγσ ηκήκαηνο, αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα αλαζέζεη ζηνλ ππεξγνιάβν 

ηφηε  ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο. 

 

Σν ΔΔΔ ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, απφ ηνπο έρνληεο πξνο ηνχην ππνρξέσζε. 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ νξάηε θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ηεο 

ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-AKH)   

 

Σα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε 

κνξθή αξρείνπ .pdf. 

 

Γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ηελ νπνία :  

 Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 Να δειψλεηαη φηη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ πξνθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θπιάζζνληαη 

πξσηφηππα ζην αξρείν ηνπ ππνςεθίνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ζηε δηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο εθφζνλ δεηεζνχλ. 

Γ. Όια ηα σο άλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζην Άξζξν 7 ηεο παξνχζαο  

 

E. Σα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία 

πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
Σςγκεκπιμένα απαιηούνηαι:    

i. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. 

ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε 

νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

ii. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο 

Δ.Π.Δ. 

iii. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 
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Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά 

πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί 

κε ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ εηαηξηθή 

θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ 

απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη. 

 

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ  

 Όζνλ αθνξά  ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο: 

i. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ 

εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

(Κ.Δ.Π.) εθφζνλ είλαη ςεθηαθα ππνγεγξακκέλεο  

ii. ηαλ ν ππνςήθηνο  είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο ελεξγεί σο 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή 

επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

iii. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο θαη 

εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη 

νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή). 

iv. Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο 

(νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο, 

αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), ψζηε λα είλαη 

νξζέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΧΝ  

Γηθαηψκαηα Πξνζθεξφλησλ  
10.1 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηεί ζε θάζε Πξνζθέξνληα πνπ ηπρφλ ζα απνθιεηζζεί ή ηνπ νπνίνπ ε 

πξνζθνξά ζα απνξξηθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή απφξξηςεο 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

10.2 ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ  

 

Πξνζθπγέο  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο 

δηαγσληδνκέλσλ  ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ, επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016  (Βηβιίνπ IV (άξζξα 345 έσο 374) φπσο 

ηξνπνπνηεκέλα ηζρχνπλ.  

Δηδηθφηεξα νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV (άξζξα 345 έσο 374) δηέπνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην πιαίζην 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά  γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ κεηά ηελ 26ε Ηνπλίνπ 

2017 θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηα αλσηέξσ άξζξα θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 39/17 
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(ΦΔΚ 64/04.05.2017 ηεχρνο Α'): Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 11: ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε   απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Γηα ηπρφλ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 97 ηνπ Ν. 4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ  

ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο  κε ηελ παξνχζα Τπεξεζίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΧΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ-ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο 

ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη 

δεθηά, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ια ηα έγγξαθα ησλ 

πξνζθνξψλ ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ ζπληαρζεί ή λα έρνπλ επίζεκα κεηαθξαζζεί 

ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. 

Σα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη επί πνηλή 

απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ 

Γηαγσληδφκελνπ, είηε κε ηελ επίζεκε ζθξαγίδα " Apostile" ζχκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-

10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ 

εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ αξκφδην Πξνμελείν είηε απφ κεηαθξαζηηθή 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο : 

(α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη  

(β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

[*(ππν)θάθεινο : θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα ] 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ 

λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, ή εθφζνλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, 

κφλν ζηελ Αγγιηθή. Σα εγρεηξίδηα θαη ηα ηερληθά πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα (prospectus) πνπ ζα 

ζπλππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή / Αγγιηθή γιψζζα.  

 

 

14.1 Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

 

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά 

θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο.  
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πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά  ζην άξζξν 9 κε ηίηιν  «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ»  ηεο παξνχζεο. 

 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ 

ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 

1924) “Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Δημοζίων Σςμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

  

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ. θαη  ησλ εγγξάθσλ  πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

αξηζκ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού 

Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίων Σςμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». θαζψο θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή.  

 

ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη 

λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα  
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη ε 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φζα εθ ησλ εγγξάθσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο σο αλσ 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ 

ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 

ραξαθηήξα. ζνλ αθνξά ηελ ζήκαλζε ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ ζηνηρείσλ σο εκπηζηεπηηθψλ ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε 

δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο 

δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. Καηά ηα 

ινηπά φζνλ αθνξά ηελ παξνρή δηεπθξηλήζεσλ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016.  

 

 

 

Σερληθή πξνζθνξά 

ηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά 

ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή  απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο.  
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Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

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

ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, 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 

πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία. (ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). 

Δηδηθφηεξα ζηνλ αλσηέξσ  (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», 

ππνβάιινληαη φια ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα   ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ   ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ  θαη εηδηθφηεξα ηελ Μεζνδνινγία, ηα εξγαιεία θαη 

ηερληθέο πνπ ζα  ρξεζηκνπνηήζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο  κε ζαθή αλαθνξά ζηηο νληφηεηεο (π.ρ. 

Σκήκαηα, Μνλάδεο, Τπεξεζίεο), γηα ηελ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε ηεο αηηνχκελεο εξγαζίαο/ ππεξεζίαο  

θαζψο θαη  ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

(α)  Πξφηαζε    κεζνδνινγίαο    -  πξνζέγγηζεο   ηνπ  Έξγνπ 

 

Ζ σο άλσ Σερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί  ζχκθσλα κε ην  ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

ηνλ  παξαθάησ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ν νπνίνο πξέπεη επίζεο  λα ππνβιεζεί ζηνλ σο άλσ ειεθηξνληθφ 

θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο/Σερληθή πξνζθνξά»   ζε κνξθή εγγξάθνπ pdf   ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλνο: 

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο» 

1 

Δπηζθφπεζε 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ 

(Destination 

Audit) -  

Γξάζε 1.1 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπλχπαξμεο θαη ζπκπφξεπζεο 

ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο. 

Αμηνπνίεζε πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ φζν θαη 

πνηνηηθψλ  πηπρψλ γηα λα εληνπηζηνχλ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δχλαληαη λα 

θεθαιαηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη πξνγξακκάησλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. Γεπηεξνγελή Έξεπλα γηα 

ηνπο Σνπξηζηηθνχο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ  γηα λα 

εληνπηζηνχλ απφ πθηζηάκελα έξγα, κειέηεο θιπ 

πφξνη ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο  νη νπνίνη 

απνηεινχλ πηπρέο εκπεηξηψλ-πξεζβεπηψλ γηα ηελ 

πεξηνρή. 

 

ΝΑΗ   

2 

Αλάιπζε 

Αγνξψλ & 

Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ -  

Γξάζε 1.2 

Δπεμήγεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πξφζιεςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο 

Μπθφλνπ εθ κέξνπο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ 

αληηιήςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπξηζηψλ 

πνπ έρνπλ ήδε επηζθεθηεί  ην Γήκν. Γεπηεξνγελή 

Έξεπλα γηα ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηζθεπηψλ ζηε Μχθνλν, 

ΝΑΗ   
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θαζψο θαη γηα ηηο Σάζεηο ηεο Γηεζλνχο 

Σνπξηζηηθήο Αγνξάο Πξσηνγελή Έξεπλα ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζε  

Σνπηθφ επίπεδν. 

 

3 

Γεκηνπξγία 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Πξνγξακκάησλ 

Θεκαηηθψλ 

Δκπεηξηψλ – 

Γξάζε 1.3 

 

Αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε έλα επξχ πιέγκα αλαγθψλ, 

πξνζδνθηψλ, θηλήηξσλ θαη δηαζέζηκνπ ρξφλνπ 

ησλ ηνπξηζηψλ, ψζηε ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία 

θάζε πξντφληνο απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο σο ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ 

λα δηέπεηαη απφ ηελ πξννπηηθή άξηηαο νξγάλσζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ. 

Καηεγνξηνπνίεζε θαη ζπζρέηηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

επηζθφπεζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ βάζεη θξηηεξίσλ. χληαμε 

εγρεηξηδίνπ κε πεξηγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο γηα 

ζεκαηηθέο εκπεηξίεο. 

 

ΝΑΗ   

4 

Ζιεθηξνληθή 

Βάζε Γεδνκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

(ΖΒΓΣΠ) – 

Γξάζε 1.4 

Δλζσκάησζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνγξακκάησλ ζην Γήκν. 

Θα απνηειεί ην θεληξηθφ απνζεηήξην (central 

repository) πεξηερνκέλνπ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεί 

φια ηα κέζα πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο φπσο ε ηζηνζειίδα, έληππα, 

παξνπζηάζεηο, έληππνη νδεγνί, θ.ά. Ζ ΖΒΓΣΠ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υξήζε ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ πνπ λα 

επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε γηα 

αλαδήηεζε ή εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ απφ 

πνιιαπιά ζεκεία ρσξίο ηελ ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ.   

 Τινπνίεζε κε βάζε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ 

Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS). 

 Τινπνίεζε κε βάζε εμεηδηθεπκέλν 

Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ 

Πεξηερνκέλνπ (CMS). 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Αζθάιεηαο 

Υξεζηψλ. 

 Έηνηκε ηερληθή ππνδνκή θαη κεραληζκνχο 

αλάπηπμεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο 

πιεξνθνξίαο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

δηαζπλδέζεσλ πεξηερνκέλνπ.  

 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ΖΒΓΣΠ κε 

ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ζπκβαηφηεηα κε 

αλνηθηά Γηαδηθηπαθά Πξφηππα, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο 

αλαβάζκηζεο.  

 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ 

γισζζψλ 

ΝΑΗ   
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5 
Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην – 

Γξάζε 1.5 

Ζ εθπαίδεπζε ζα νξίζεη ηελ θαηάιεμε ηνπ 1
νπ

 

Παθέηνπ Δξγαζίαο θαη ζα θηλεζεί ζε δχν άμνλεο: 

ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ. Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα ελφο ζεκηλαξίνπ 

θαηάξηηζεο ζηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ. 

 

ΝΑΗ   

Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηα Social Media 

6 

Οινθιεξσκέλν 

ρέδην 

Δπηθνηλσλίαο 

θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ – 

Γξάζε 2.1 

 

Καηάξηηζε Δηήζηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

σο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ ζηα Μέζα 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη Δηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

ΝΑΗ   

7 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε 

Γηαδηθηπαθήο 

Παξνπζίαο θαη 

Τινπνίεζε 

ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο 

θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ – 

Γξάζε 2.2 

Γεκηνπξγία (φπνπ απαηηείηαη) θαη Γηαρείξηζε 

Λνγαξηαζκψλ ζε Δπηιεγκέλα Social Media θαη 

Τινπνίεζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη Πιάλνπ 

Δπηθνηλσλίαο Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

 Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα ζε θαζεκεξηλή βάζε 

 Γηαρείξηζε απαληήζεσλ/θξίζεσλ κέζα απφ 

ηα θνηλσληθά δίθηπα ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

 Τινπνίεζε Πξνσζεηηθήο Κακπάληαο, ην 

ζχλνιν ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα (Τπεξεζία adwords 

facebook ads, tweet ads, banner campaign ζε 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο)  

 Μεληαίεο αλαθνξέο γηα ηα παξαπάλσ 

παξαδνηέα 

 

ΝΑΗ   

8 

Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ 

ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα – Γξάζε 

2.3 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ 

 Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ (εγρεηξίδην) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ  

 Σελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 

απφ νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ρξεζηψλ 

ΝΑΗ   

Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 

9 

Καηαρσξήζεηο 

ζε έληππα κέζα 

εζσηεξηθνχ - 

εμσηεξηθνχ 

θαζψο θαη ζε 

δηαθήκηζε ζην 

δηαδίθηπν - 

Γξάζε 3.1 

 10 Καηαρσξήζεηο γηα ηα έληππα  κέζα (1 

Γεληθή θαη 3 Θεκαηηθέο ζε πέληε γιψζζεο 

(ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, 

θηλέδηθα). Τπνβνιή δεκηνπξγηθψλ 

πξνηάζεσλ θαη media plan  ζχκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο παξνχζεο 

 20 Καηαρσξήζεηο ζην δηαδίθηπν  (1 Γεληθή 

θαη 3 Θεκαηηθέο ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, θηλέδηθα). 

Τπνβνιή δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ θαη 

media plan ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

ΝΑΗ   
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παξνχζεο. 

10 

Αλάπηπμε 

εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο 

γηα θηλεηά 

ηειέθσλα - 

Γξάζε 3.2 

 Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή γηα iOS / 

Android / iPhone / iPad / Smartphones / 

Tablets 

 - Γηαλνκή ζε Apple App Store θαη 

Google Play 

 - Πιήξεο ράξηεο γηα πεξηήγεζε ζην 

Γήκν ρσξίο λα απαηηεί ζχλδεζε ζην 

internet 

 - Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο 

ηνπνζεζίαο φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο 

θάζε ζηηγκή 

 - QR Code Reader 

 - Δλζσκάησζε / δηαζχλδεζε κε 

εθαξκνγή Google maps θαη Trip 

advisor 

 - Σαμηδησηηθφο νδεγφο κε ιίζηα 

μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, 

θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. θνληά ζην ζεκείν 

φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο 

 - Γηαδξαζηηθφηεηα κε κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο 

 - Ζκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ / 

εθδειψζεσλ ζην Γήκν 

 - εκεία ελδηαθέξνληνο (αμηνζέαηα. 

κλεκεία, κνπζεία, εθζέζεηο, 

εθδειψζεηο) 

 - Γπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ 

εκεξνινγίνπ κε πξνζσπηθέο 

"ζεκεηψζεηο" ηνπ ρξήζηε (δξνκνιφγηα, 

δηαδξνκέο, πιεξνθνξίεο γηα ηα 

επηιεγκέλα απφ ην ρξήζηε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο - αμηνζέαηα, κλεκεία, 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα, 

εθδειψζεηο θ.ιπ.) 

 - Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε φιεο ηηο 

δηαζέζηκεο εθαξκνγέο κεηαθνξψλ 

 - Πξνηεηλφκελεο πεξηεγήζεηο ζε ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο 

 Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ςεθηαθήο 

εθαξκνγήο : 

 1800-2000 Φεθηαθέο Λήςεηο Τςειήο 

Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 p) 

  3 ιήςεηο γηα θάζε ζεκαηηθή 

 Γεκηνπξγηθφ θαη Δπεμεξγαζία 

Δηθφλαο 

 Γεκηνπξγία Cd-rom πςειήο 

αλάιπζεο  35x50 300dpi 

 Γεκηνπξγία Cd-rom αλάιπζεο  

internet 800x600 96dpi 

ΝΑΗ   
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11 

Πξνσζεηηθφ 

πιηθφ – ινηπέο 

ελέξγεηεο - Γξάζε 

3.3 

 

 Έληππν 10/ζέιηδν,  

Δθδφζεηο: 

- Διιεληθφ 10.000 ηκρ. 

- Αγγιηθφ 30.000 ηκρ. 

- Γεξκαληθφ 20.000 ηκρ. 

- Ρσζηθφ 10.000 ηκρ. 

 

 20  ηειηθά VIDEOS 4θ.  

Σα videos ζα είλαη 4Κ.  

Θα γίλνπλ ην θαζέλα ζε 4 γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα). 

Σα ηέζζεξα (4) ζεκαηηθά βίληεν ζα έρνπλ 

δηάξθεηα 4‟ θαη ην έλα (1) γεληθφ 5‟. Σν γεληθφ 

βίληεν ζα είλαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηεζζάξσλ  

ζεκαηηθψλ. Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη cut version 

30‟‟. 

 

 Press kit: 

Folder 200 ηκρ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν 

έληππν, dvd κε φια ηα video θαζψο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζε πςειή αλάιπζε γηα 

ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes postales. 

 

Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ηηο θσηνγξαθίεο γηα 

πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ πιηθνχ. 

- Οη θσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ: κλεκεία θαη 

θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Μπθφλνπ, ηνπηθή 

θνπδίλα θαη ηνπηθά πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Newsletters 

Παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ (4) ηεζζάξσλ newsletters 

θαη απνζηνιή ζε επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. Σα 

newsletter ζα δηαηίζεληαη ζε ηνπιάρηζην ηέζζεξηο 

γιψζζεο. 

 

 Γειηία ηχπνπ 

Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) Γειηία Σχπνπ ηα νπνία 

ζα κεηαθξάδνληαη ζε πνιιαπιέο γιψζζεο θαη ζα 

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ελψ ζα 

απνζηέιινληαη θαη ζε επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

 

 Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο  

πκκεηνρή ζε ηξεηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Δθζέζεηο 

  

ΝΑΗ   

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο 

αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ. πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ε δεηνχκελε πνζφηεηα, ν πξνζθέξσλ ζα 

πξνηείλεη, κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ. 

ηε ηήιε «Πξνδηαγξαθή», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη ππνρξεψζεηο ή 

επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

ηε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΗ», πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ 

κέγεζνο  ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην) θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε ζεσξνχκελα σο απαξάβαηε 





-1-  

φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο  

απνξξίπηνληαη σο κε απνδεθηέο. 

Αλ ε ζηήιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηελ ιέμε «ΝΑΗ» ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε 

πξνδηαγξαθή είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ κε ππνρξεσηηθνχο 

φξνπο ή απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη. 

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη κνξθή ΝΑΗ/ΟΥΗ/ΤΠΔΡ εάλ 

ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη ή ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ 

κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε 

ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε εθπιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο έρεη 

ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο απαίηεζεο. 

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε αληίζηνηρν θχιιν αλαιπηηθήο 

πεξηγξαθήο ή αλαθνξά κεζνδνινγίαο θ.ιπ. πνπ ζα παξαηεζνχλ ζε αληίζηνηρν παξάξηεκα ηεο ηερληθήο 

πξνζθνξάο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα 

παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζηνηρεία θαηά ηελ δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πξνζθεξφκελεο ιχζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνζδήπνηε φξνο ησλ πηλάθσλ ηφηε ε 

απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 

 

(β)  Πξφηαζε  Οξγάλσζεο  –  Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ 

 

Ζ  Δλφηεηα  «Οξγάλσζε - Γηνίθεζε ηνπ  Έξγνπ»  πεξηιακβάλεη  ηελ  αλαιπηηθή  πεξηγξαθή  ηεο  δνκήο  

θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηθαλφ ζε αξηζκφ θαη πξνζφληα άηνκα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο  γηα ηελ άξηηα θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ  έξγνπ.  Διάρηζηε  

πξνυπφζεζε  γηα  απηφ  απνηεινχλ  ηα  ζηνηρεία  πνπ  αλαιχνληαη θαησηέξσ ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε 

ζηελ νηθεία ζέζε. 

 

Δηδηθφηεξα, ν ππνςήθηνο ζηελ Δλφηεηα Οξγάλσζε-Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη: 

 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ έλσζε πξνζψπσλ, γηα ηε βαζκνιφγεζε ζηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο 

ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά λα πεξηγξάθεηαη ζαθψο ην 

είδνο, ν ηξφπνο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

- Σα ζηνηρεία πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην αλαιπηηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα, ψζηε λα δίλνπλ ζαθή εηθφλα φηη ν Πξνζθέξσλ έρεη θαηαλνήζεη ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη, ελψ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη θαηάιιειν 

νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη θαηάιιεια δηαζέζηκν πξνζσπηθφ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή, 

πνηνηηθά νξζή θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη κε ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξά ηνπο ην ζχλνιν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη ινηπψλ 

δηαζθαιίζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα. 

 

- Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη 

ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 
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- Σα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή  απφ απηφλ, εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (κε 

δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά), ζε πξσηφηππε 

έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

- Σα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

- Γηα ηελ επρεξέζηεξε ζχγθξηζε θαη αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα 

ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαη λα ζπλνδεχεηαη ε πξνζθνξά 

απφ επξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε 

αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ. 

 

- ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο 

(abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. 

 

- Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο 

ελήκεξνο θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ. 

 

- Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή 

θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη 

αληηπξνζθνξά. 

 

- Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία απνιχησο άκεζε ή 

έκκεζε αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάηη ηέηνην, 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Πιένλ ησλ αλσηέξσ επηζεκαίλνληαη ηα εμήο:  

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα γίλεηαη 

πιήξσο θαηαλνεηή απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Αλάζεζεο ε αληίιεςε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη. 

Σα ειάρηζηα αλαθεξφκελα παξαθάησ ζηνηρεία δελ απνθιείνπλ θαη ηε παξνπζίαζε νησλδήπνηε άιισλ 

ζηνηρείσλ, πνπ ν ππνςήθηνο θξίλεη ζθφπηκν λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

 

 

 

14.2  Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 

 

ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληα φπνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζε ΔΤΡΧ νινγξάθσο 

θαη αξηζκεηηθά, έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη ν Γηαγσληδφκελνο λα εθηειέζεη ην έξγν. 
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Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

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

νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 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 πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζε 

κνξθή ηχπνπ .pdf, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ). 
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ησλ ππεξεζηψλ (ζε 

πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα, είηε απφ ηνλ θνηλφ 

εθπξφζσπν. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο έμη κελψλ.  

Ζ ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ  ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ 

πξνο μέλν λφκηζκα. Σν πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο ηφζν ρσξίο 

Φ.Π.Α. φζν θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

Δηδηθφηεξα ζην Έληππν  ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο αλαιπηηθά αλά 

δξάζε  θαη παξαδνηέν ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε πνπ ν Πξνζθέξσλ πεξηγξάθεη ζηε Σερληθή ηνπ 

Πξνζθνξά. 

ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν θφζηνο πνπ είλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη. Δηδηθέο δαπάλεο 

πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο βαξχλνπλ 

ηνλ Αλάδνρν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο.  

 

ΆΡΘΡΟ 15: ΔΓΓΤΖΔΗ 
15.1 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  

α)Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ ππνθαθέινπ 

«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», Δγγπεηηθή Δπηζηνιή 

πκκεηνρήο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ζηα θξάηε ηνπ ΔΟΥ θαη ζηα θξάηε πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε 

πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ) θαη πνπ έρνπλ 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ ελ ιφγσ θξαηψλ απηφ ην δηθαίσκα, πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

2% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζπληεηαγκέλεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

β) Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε. 

γ) Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί 30 εκέξεο κεηά ηε ιήμε 

ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζθνξάο πνπ πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ 

pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο (3) ηξηψλ 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

α) Ο αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 

ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο 

ρσξίο ην Φ.Π.Α.  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζεηαη θαη εθδίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηα αλαιπηηθά αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.  

β) Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΉ ΑΠΟΦΡΆΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΝ ΓΊΝΔΣΑΗ ΣΈΔΡΗ (4) ΔΡΓΆΗΜΔ ΖΜΈΡΔ 

ΜΔΣΆ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΉ ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ ΤΠΟΒΟΛΉ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΝ ΚΑΗ ΡΑ 10:00 Π.Μ. 

ΜΈΧ ΣΧΝ ΑΡΜΓΗΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΈΝΧΝ ΣΟ ΌΣΖΜΑ ΟΡΓΆΝΧΝ ΣΖ ΑΝΑΘΈΣΟΤΑ 

ΑΡΥΉ, ΔΦΑΡΜΟΕΜΔΝΧΝ ΚΑΣΆ ΣΑ ΛΟΗΠΆ ΣΧΝ ΚΔΊΜΔΝΧΝ ΓΗΑΣΆΞΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΆΘΔΖ 

ΓΖΜΟΊΧΝ ΤΜΒΆΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΝ. 
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 

(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» . 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 

Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη 

πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Μεηά ηελ 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 γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά 

πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε 

πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνζθνξψλ . 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο. 

 Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα 

παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο 

παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ 

θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 100 ηνπ Ν. 

4412/2016) 

Μεηαμχ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, γηα ηελ επηινγή ηνπ 

αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί αμηνιφγεζε θαη αξηζκεηηθή βαζκνιφγεζε ηεο θάζε πξνζθνξάο αλά 

ηκήκα ηνπ έξγνπ επί ηε βάζεη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβάιινπλ νη Τπνςήθηνη λφκηκα θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
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Ζ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε ηα θξηηήξηα θαη ηε κεζνδνινγία 

πνπ αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

18.1. Αμηνιφγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε  Δπηηξνπή  Αμηνιφγεζεο ζα αθνινπζήζεη 

ηελ παξαθάησ πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία: 

 Θα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ 

ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο θαη ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ 

ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο, αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. 

 Θα πξνρσξήζεη ζηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο νδεγίεο 

αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

 Απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ: 

α) είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή/θαη 

β) παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνθήξπμεο. 

 

 

 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣ

Ζ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

Α  Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  80% 

Α.1  Αληίιεςε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ  

 

20% 

Α.2  πλνπηηθή κεζνδνινγία θαη παξνπζίαζε ησλ αλαγθαίσλ βεκάησλ 

θαη επηκέξνπο εξγαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ έξγνπ & Γεκηνπξγηθέο Πξνηάζεηο 

40% 

Α.3  Παξνπζίαζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε 

αληηζηνίρηζε εξγαζηψλ θαη παξαδνηέσλ 

20% 

Β  Οκάδα «Έξγνπ»  20% 

Β.1  Πξνηεηλφκελε Γνκή, Ρφινη, Δηδηθφηεηεο, ηειέρσζε, 

θαηαιιειφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ θαη βαζκφο 

αληηκεηψπηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα Μέιε ηεο Οκάδαο „Έξγνπ  

 

10% 

Β.2  ρήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο ηνπ Έξγνπ  10% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

H αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη σο εμήο :  

Κάζε θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Uηi (i είλαη ην θξηηήξην 1 θιπ) πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην 

αξηζκφ απφ 100 έσο 120. Δθαηφ (100) βαζκνχο ιακβάλνπλ νη πξνζθνξέο πνπ  ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο 

φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  ηεο δηαθήξπμεο, ελψ έσο (120) κπνξνχλ λα ιάβνπλ πξνζθνξέο πνπ 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ, ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα, 

βαζκφ θάησ ηνπ 100, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο 
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Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θάζε δηαγσληδφκελνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 

Βη = (Uηi x βi) + (Uηii x βii) + (Uηiii x βiiii) + (Uηiv x βiv) 

φπνπ : 

Βη= ν ζπλνιηθφο βαζκφο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 

Uη = ν βαζκφο ηνπ θξηηεξίνπ θαη 

β = ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ 

 

 

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο 

(Σi) φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

Σi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

φπνπ: 

Σi = Ο ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηα δχν δεθαδηθά 

ςεθία)  

Tai = Ο βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i 

Tαmax = Ο βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο  

ΟΠmin = Σν θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

ΟΠi = Σν θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ πξνζθπγψλ. 

Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ Έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη εάλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πξνθήξπμεο. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο 

Μεηά απφ απηά ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ζα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην πεξηερφκελν 

ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δπηζεκαίλεηαη  όηη  ε  θαηάηαμε  ησλ  πξνζθνξώλ  πνπ  ζα  παξνπζηαζηεί  ζην  ζύζηεκα,  κεηά  ηελ  

αμηνιόγεζε θαη  ησλ νηθνλνκηθώλ  πξνζθνξώλ, δελ ιακβάλεηαη ππόςε. Η ηειηθή θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ  αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κε ζρεηηθό Πξαθηηθό ιακβάλνληαο 

ππόςε ηνλ ΤΒΣΠ  όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. 

 

Γηα ηα σο άλσ θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α: «Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ» ζηελ νπνία πεξηέρνληαη 

 Καηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ, θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πξφηαζε 

εμεηδίθεπζεο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο κε βάζε θαη ηηο ζπλερήο αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 

 Πξσηνηππία θαη δηεηζδπηηθφηεηα ησλ δεκηνπξγηθψλ επηινγψλ, ζε φηη αθνξά ηα ζπλζήκαηα, ην 

ζελάξην θαη ην χθνο θαη πεξηερφκελν ησλ εηθαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

 Ζ δηαηχπσζε θαηάιιεισλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

 Ζ νξγάλσζε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλάθεηα κε ηηο ζρεηηδφκελεο παξεκβάζεηο 

κε ηεθκεξίσζε ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο. 

 Θα ζπλεθηηκεζεί αξλεηηθά ε γεληθεπκέλε αλαθνξά ζε εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο. 
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ε φια ηα παξαπάλσ ζεκεία: 

 Θα θξηζεί ζεηηθά θπξίσο ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ-πξνζεγγίζεσλ, πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ Έξγνπ. 

 Πέξαλ ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ αλά θαηεγνξία ππεξεζίαο, ζα θξηζνχλ ζεηηθά θαη 

ππεξεζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηελ θάιπςε θξίζηκσλ αλαγθψλ 

δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα  

 Μεθοδολογία Πποζέγγιζη Υλοποίηζη ηος Έπγος: 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγίαο ησλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ζπλδπαζκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, ιακβάλνληαο ππφςε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

θξηηήξηα θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ.  

Θα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο γηα ην πξνσζεηηθφ πιηθφ – ινηπέο ελέξγεηεο - Γξάζε 3.3 

Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα έγθξηζε απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ  (π.ρ. είδνο δξάζεο, ρξφλνο, 

ηεθκεξίσζε επηινγήο, ζηνρνζέηεζε θνηλνχ, αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, θιπ.). 

Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (Δθαξκνγή Μεζνδνινγηψλ θαη πζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο θαη Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ). 

Πεξηγξαθή ησλ Σερληθψλ Μέζσλ θαη ησλ Μεζνδνινγηθψλ Δξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ Τινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

Γηάγξακκα Ρνήο θαη Παθέηα Δξγαζίαο ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ /δξάζεσλ. 

Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ Δλεξγεηψλ ηνπ Έξγνπ. 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β: «ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ» ζηελ νπνία πεξηέρνληαη: 

 Παξνπζίαζε ηεο Γνκήο, ηεο Οξγάλσζεο θαη ηεο χλζεζεο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θαζψο θαη 

απνηχπσζε ησλ Αξκνδηνηήησλ – Ρφισλ ησλ κειψλ ηεο. 

 

Καηάινγνο ηειερψλ, ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ θαζελφο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα, πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ Παξαδνηέσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ. 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ρήκαηνο Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πνιππινθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ ιφγσ ηεο εκπινθήο πνιιψλ θνξέσλ ηφζν ζε 

επίπεδν ζρεδηαζκνχ φζν θαη πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ   

 

 

18.2 Αμηνιφγεζε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Σειηθφ Απνηέιεζκα  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο 

(Σi) φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:  

 

Σi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

φπνπ: 

Σi = Ο ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζηα δχν δεθαδηθά 

ςεθία)  

Tai = Ο βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο i 

Tαmax = Ο βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο πξνζθνξάο  

ΟΠmin = Σν θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

ΟΠi = Σν θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 
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ΑΡΘΡΟ 19:  ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, ήηνη  ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ππνβάιεη ηα 

ζρεηηθά Πξαθηηθά ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ην νπνίν επηθπξψλεη κε απφθαζή ηνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

αλσηέξσ ζηαδίσλ (Αξζξν 100 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016).  

ηε ζπλέρεηα ε Αλαζέηνπζα Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα πξνζθνκίζεη ην πνιχ εληφο πξνζεζκίαο  είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ,  πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ηα αηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.   

ηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ 

πξνζθνκίζεη ζε έληππε κνξθή  έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 

εληφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ πξνζεζκηψλ  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 

ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά  θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  δελ ππνβάιιεη 

ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη έληππα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 

δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε  ή ν 

ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη 

πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηελ δηαθήξπμε, , θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. 

Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα 

ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα 

αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ. (άξζξν 103 Ν. 4412/2016)  

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε,   κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε 

κνξθή, ηα νπνία ν πξνζσξηλφο κεηνδφηεο νθείιεη λα θαηαζέζεη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ ,   γίλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο    

χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην 

ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα 

ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ 

απνζθξαγίζζεθε 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, φπσο νξίδεηαη αλσηέξσ    ηεο παξνχζαο ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο  ην πνιχ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ,  πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, κε 

βεβαίσζε ειεθηξνληθήο παξαιαβήο,  ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ 

.pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή. Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο 

ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

θαη ζε έληππε κνξθή (εςκπινή θωηοανηίγπαθα ηων ππωηοηύπων εγγπάθων ή ηων ακπιβών ανηιγπάθων 
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ηοςρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 1 ηος Ν.4250/2014)) απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ  ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή σο αθνινχζσο: 

 

α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

(1) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηµειεηεξίνπ ή άιινπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα , µε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο  , πνπ πξέπεη λα είλαη 

ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξαµµέλνη µέρξη ηελ εκεξνκελία ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. .  

 

(2) Απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ, πξηλ ηελ εκεξνκελία  

ππνβνιήο  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί 

µε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήµαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήµαηα, ζρεηηθφ µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγειµαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο,. εµεηψλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζµα πνηληθνχ µεηξψνπ θέξεη 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη ζπµµεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνµίζνπλ ηηο αλαθεξφµελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ειεθηξνληθά θαη ζε κνξθή αξρείνπ pdf .  
 

 

 (3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά  πξέπεη λα έρνπλ  εθδνζεί 

ην πνιχ ηξεηο  (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ  εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ 

 

(4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηνλ ίδην σο 

εξγνδφηε φζν θαη  γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί κεηά απφ  ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, 

ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ππνρξεσηηθέο  εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Σα πηζηνπνηεηηθά ζα αθνξνχλ 

ηελ επηρείξεζε,  φινπο ηνπο απαζρνινχµελνπο µε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

(ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη µφλν ηνπο εξγαδφµελνπο µε ζρέζε εμαξηεµέλεο εξγαζίαο 

ζχκθσλα θαη κε ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε .  

 

(5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, 

ηφζν θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ φζν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο  είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (3) 

θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία 

θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

 





-1-  

β. Οη αιινδαπνί: 
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 

ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ, πξηλ ηελ εκεξνκελία  ππνβνιήο  ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ  (2) ηνπ εδ. α‟ 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. 

(3) ηνπ εδ. α‟ ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία  

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Κη φια ηα ινηπά σο άλσ αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά  

 

γ. Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο  θαη 

αιινδαπνχο πνιίηεο θαη απαξηζκνχληαη ζηα εδάθηα (α) θαη (β)  ηνπ παξφληνο άξζξνπ, κε ηελ 

επηζήκαλζε φηη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, Ζ ππνρξέσζε αθνξά 

ηδίσο: 

- ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), 

- ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ (Α.Δ.). 

 (2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ιχζεο, παχζεο, αλάθιεζεο ή αλαζηνιήο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαζψο θη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε, απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην Γηθαζηήξην, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα)  

 

Χο επαξθή απφδεημε φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πιεξνί  ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε 

δηθαηνινγεηηθά φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο, ήηνη :  

 

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο πεξί θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη:  

α] πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ 

πηζηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ 

πξνζψπνπ φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δπαγγεικαηηθφ ή Δκπνξηθφ Μεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο-

κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ, ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη  

β] πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 

- κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

θνηλνπνίεζεο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζηνλ ππνςήθην Αλάδνρν δηαζέηεη εηδηθή έγθξηζε ή είλαη κέινο 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, ψζηε δχλαηαη λα παξάζρεη ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά 

πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο πξνζψπσλ. 
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1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηάο ηνπ, ν 

πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ 

ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α] Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα 

δειψλεη ηνλ κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ γηα ηηο ηξείο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο (2013, 2014, 2015) 

 

β] Υξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηνλ λφκν (Ηζνινγηζκφ, θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη 

ινηπά ζηνηρεία απηψλ ζηελ ηήξεζε ησλ νπνίσλ ππνρξενχηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θαηά ηνλ λφκν θαη 

/ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπ) ή εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα (ή άιια λφκηκα παξαζηαηηθά ζηελ πεξίπησζε 

θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ δελ ππνρξενχληαη θαηά ηνλ λφκν ή/θαη ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο λα ηεξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), θαη φια ηα αλσηέξσ γηα ηηο ηειεπηαίεο 

ηξείο (3) νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (2013, 2014, 2015). 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο δελ ππνρξενχηαη εθ ηνπ λφκνπ ή/θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

ζε δεκνζίεπζε ηζνινγηζκψλ, είλαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο πεξί ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο, θαηά ηα αλσηέξσ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ. 

 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο», ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

α] Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη έρεη απνδεδεηγκέλε ηξηεηή (3) εκπεηξία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ίζνπ ή κεγαιχηεξνπ ηνπ 150%, κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα απνδείμεη φηη έρεη πινπνηήζεη θαηά ην π ξ ν α λ α θ ε ξ φ κ ε λ ν  

δηάζηεκα ησλ εηψλ 2013, 2014, 2015 ηνπιάρηζηνλ 3 (ηξεηο) αληίζηνηρεο  κε ηελ πξνθεξπζζφκελε  

ππεξεζία  θαηά ηα ηειεπηαία 3 έηε θαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ, ζε αληηζηνηρία κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ηεο ππφ αλάζεζεο εξγαζίαο, πνπ λα αθνξά δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα πξννξηζκφ, 

θαη λα έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο απφ ηνλ Τπνςήθην Αλάδνρν θαηά ηα ηειεπηαία 3 (ηξία) έηε κε 

πξνυπνινγηζκφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ.  

Αληίζηνηρε Τπεξεζία/ Δξγαζία:  Χο ζπλαθείο Τπεξεζίεο/ Δξγαζίεο ζεσξνχληαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληαθψλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα παξαθάησ αληηθείκελα. 

 Έξεπλα, ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ζχγρξνλσλ ηάζεσλ θαη δεδνκέλσλ ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ησλ ηαμηδηψλ 

 ρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ 

 Παξαγσγή πξσηφηππσλ δεκηνπξγεκάησλ ιφγνπ ή ηέρλεο (branding, δηαθξηηφ ζήκα, ζιφγθαλ 

θιπ), 

 ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη δηαλνκή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ   φπσο ελεκεξσηηθέο 

εθδφζεηο, δηαθεκηζηηθά έληππα, video, ειεθηξνληθά banners θιπ, 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δεκνζηφηεηαο θαη πξνβνιήο ζηα Μέζα   Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

(ΜΜΔ) 

 ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, επηθνηλσληαθψλ γεγνλφησλ γηα ην επξχ θνηλφ 

ή θαηεγνξίεο θνηλνχ, θαζψο θαη εθδειψζεσλ νξγαλσκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ φπσο ζπλέδξηα, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, 

 ρεδηαζκφο θαη ζηήξημε ζχγρξνλσλ ελεξγεηψλ πιεξνθφξεζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θνηλνχ κε 

αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ λέαο ηερλνινγίαο, θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θιπ. 

 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ 

ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»:  
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i. θαηάινγν παξφκνησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο αλάινγεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ παξνχζα κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ, παξφκνησλ κε ην πξνθεξπζζφκελν 

έξγσλ, ηα νπνία (έξγα) λα εθηειέζηεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε 

έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο θαη ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

 

α) εάλ ν Πειάηεο είλαη Γεκφζηνο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πηζηνπνηεηηθφ βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ή αληίγξαθν ζπκβάζεσλ ή 

πξσηφθνιιν νινθιήξσζεο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

Τπεξεζίαο/ Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη ζα έρνπλ ζπληαρζεί θαη αξκνδίσο ππνγξαθεί 

απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή. 

β) εάλ ν Πειάηεο είλαη Ηδησηηθφο Φνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζρεηηθή βεβαίσζε-ζπζηαηηθή επηζηνιή 

ηνπ ηδηψηε Φνξέα, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ή θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, 

γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο/ Δξγαζίαο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζθφκηζεο απηψλ, δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα πεξί ηεο 

αιεζείαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο άξηηαο θαη επηηπρνχο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξείρε, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο. 

 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ παξφκνηνπ έξγνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία νινθιήξσζεο θαη νξζήο εθηέιεζεο σο Αλάδνρνη ή λα έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζην αλάδνρν ζρήκα κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 50%.  

 

ii. Yπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα έξγσλ πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ. 

 

β] Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, λα ππνβάιεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, εληφο ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο»:   

 

i. θαηάινγν κε γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή 

ππνδνκή, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαη ζέζε γηα ηελ παξνρή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο 

ππεξεζηψλ θαη εηδηθφηεξα: 

- ηνηρεία ηεο εηαηξείαο-επηρείξεζεο 

- Ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο 

- Πεξηγξαθή ηεο εηαηξηθήο δνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νξγαλνγξάκκαηνο 

- Πεξηγξαθή ησλ ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο-επηρείξεζεο 

- Πεξηγξαθή πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, δηαζέζηκνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, εξγαιείσλ, πιηθψλ 

θιπ ηφζν γηα ην ζρεδηαζκφ θη επηκέιεηα φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ 

- Αλαθνξά ζε πειάηεο ηεο εηαηξείαο-επηρείξεζεο (πειαηνιφγην) 

Πίλαθαο 1: ΠΊΝΑΚΑ ΈΡΓΧΝ  

Α/Α Πειάηεο 

Σίηινο θαη 

ζχληνκε 

πεξηγξαθή 

 ηνπ έξγνπ 

Γηάξθεηα 

 εθηέιεζεο  

έξγνπ 

Πξνυπνινγηζκφο 

 (Δπξψ) 

Παξνχζα 

 Φάζε  

πινπνίεζεο 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

ζην έξγν 
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ii. αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο/Δξγαζίαο, ζε φξνπο απαηηνχκελεο εμεηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο πγθεθξηκέλα, απαηηείηαη θαη’ ειάρηζηνλ: 

 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ, (ΤΔ)  λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ  θαη Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ 

θαη 5εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ  αληίζηνηρσλ κε ηηο  ππφ 

δηαθήξπμεο  αηηνχκελεο ππεξεζίεο. 

 Ο Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνπ Έξγνπ (ΑΤΔ), λα δηαζέηεη Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ 

ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ θαη 3 εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε Γηαρείξηζε ππεξεζηψλ/ εξγαζηψλ  

αληίζηνηρσλ κε ηηο  ππφ δηαθήξπμεο  αηηνχκελεο ππεξεζίεο. 

 

Να δηαηεζεί Οκάδα Έξγνπ πνπ λα απαξηίδεηαη απφ κέιε κε εηδηθφηεηεο, επαγγεικαηηθά πξνζφληα, 

πηζηνπνηήζεηο θαη 3εηή εκπεηξία –πνπ απνθηήζεθε ηα 10 ηειεπηαία έηε, ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ 

νινθιήξσζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ (θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ) Έξγνπ ζε φινλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ. 

ηελ Οκάδα Έξγνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη θάησζη εηδηθφηεηεο:  

1. Δκπεηξνγλψκσλ Σνπξηζηηθνχ  Μάξθεηηλγθ κε  εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε ηνπξηζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, αμηνιφγεζεο πξννξηζκψλ, έξεπλαο θαη ζπιινγήο ηνπξηζηηθψλ δεδνκέλσλ, 

ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα αληίζηνηρα έξγα. 

2. Δηδηθφο Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο κε εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο πξνβνιήο, ηεο 

δηαθήκηζεο, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ελ γέλεη ηεο επηθνηλσλίαο, κε εκπεηξία ζε έξγα γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή πξνβνιή πξννξηζκνχ ή ζην branding πξννξηζκνχ (destination branding). Άξηζηε 

γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ 

επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο, θαηαρσξήζεσλ θαη δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ, παξαθνινχζεζεο επηθαηξφηεηαο θαη δεκνζίσλ δεηεκάησλ. Δκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ νξγάλσζε πνηθίισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο, εηδηθφηεξα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. 

3. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

πηζηνπνηεκέλσλ κεηαθξάζεσλ ζε 4 γιψζζεο ησλ ρσξψλ ζηφρσλ (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, 

Ρσζηθά, Κηλέδηθα). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη ζηειέρσζε νκάδαο, πνπ ζα 

αλαιάβεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα άλσ ν 

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη θαηάινγν φισλ ησλ ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 

ζηελ πξνηεηλφκελε νκάδα έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 2: ΠΊΝΑΚΑ ηειερψλ Πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλαθψο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απαηηείηαη λα θαηαζέζεη ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο» Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε 

ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, σο πξνο ηελ αιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελεο ζηειέρσζεο απηνχ. 

 

Α/Α Ολ/κν 

 ηειέρνπο 

Δηαηξεία (ζε 

πεξίπησζε  

Έλσζεο / 

Κνηλνπξαμίαο) 

Θέζε ζηελ  

Οκάδα Έξγνπ 

Έηε  

Δκπεηξίαο 

ρέζε εξγαζίαο κε ηνλ  

Τπνςήθην Αλάδνρν 

(Έκκηζζν Πξνζσπηθφ / 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο) 
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Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα αλαγθαία επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

πξνζφληα νθείιεη λα θαηαζέζεη απφ φια ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπο, σο πξνο ηελ 

αιήζεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν Βηνγξαθηθφ ηνπο εκείσκα, ζηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  

 

Δίλαη δπλαηφλ ε ηδηφηεηα ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ (ή ηνπ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλνπ Έξγνπ) θαη ηνπ Δηδηθνχ 

Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζφληα 

απηνχ θαιχπηνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαη ησλ δχν ζέζεσλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαζψο θαη κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα, 

κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ζηειέρε κε αληίζηνηρα πξνζφληα, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλνπ εγγξάθνπ αηηήκαηνο 

ηνπ Αλαδφρνπ θαη κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ΔΠΠΔ. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο απφ πιεπξάο 

αλαδφρνπ, επέξρεηαη ε έθπησζή ηνπ θαη επηβάιινληαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη 

πξνβιεπφκελεο ζην λφκν θπξψζεηο. 

 

Δπηπξφζζεηα, επηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζηειέρνπο ή ζπλεξγάηε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ θαηά ηελ 

αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο  ηνπ  έξγνπ,  ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα αληαπνθξηζεί ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηαζηάηε, εληφο 

πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο, αιιηψο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη επηβάιινληαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη πξνβιεπφκελεο ζην λφκν θπξψζεηο. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ζεσξήζεη, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο, φηη έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο, εάλ δηαπηζηψζεη φηη ν θνξέαο απηφο έρεη 

ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

iii. Yπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη: 

- φηη δηαζέηεη θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,  

- φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ  ζχκθσλα κε 

ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα αληεπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.   

 

γ] Πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο κε βάζε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ 1435 ή ISO 9001:2008 ή κεηαγελέζηεξν ηνπ, απφ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο, 

δηαπηζηεπκέλν απφ ηνλ ΔΤΓ ή ηζφηηκν νξγαληζκφ θαη δε ζην πεδίν πνπ θαιχπηεη ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ήηνη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πξνο δηαζθάιηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ εηαηξηψλ επηθνηλσλίαο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηα έληππα 

θαη ζηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο 

εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ 
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πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 

δ] ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο, ηφηε απαηηείηαη λα θαηαζέζεη επηπξφζζεηα, γηα θάζε 

έλα απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ, Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηελ πξνβιεπφκελε 

δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη φηη νη ηξίηνη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη δεζκεχνληαη λα εθπιεξψζνπλ ην κεηαμχ ηνπο ζπκθσλεζέλ ηκήκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα δεζκεπηεί φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη νη 

ηξίηνη θνξείο δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο ξεηά αλαθεξφκελεο αλσηέξσ ηθαλφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη κε ηελ παξνχζα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ 

πινπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο (ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο) ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ 

Πίλαθα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ππεξγνιάβσλ (ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ) ή ησλ ίδησλ ησλ ππεξγνιάβσλ, κε ηηο νπνίεο ζα δειψλεηαη φηη 

απνδέρνληαη ηε ζπλεξγαζία απηή θαη δεζκεχνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππνςήθην έσο ην πέξαο ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Δθφζνλ ν ππεξγνιάβνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα 

εκπιεθφκελα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη λα 

πξνζθνκηζηνχλ νη ζρεηηθέο ππεχζπλεο δειψζεηο θαηά ηα αλσηέξσ. 

 

ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξγνιαβίαο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ειέγρεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 78 ηνπ λ. 4412/2016, εάλ νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 

ππνςήθηνο Αλάδνρνο, πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, θαηά ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. 

 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη ππεξγνιάβνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο (ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ) ή ησλ ίδησλ, κε ηηο νπνίεο λα δειψλνπλ φηη 

πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο ιφγνη απνθιεηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ σο λ. 4412/2016. 

  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ θνξέα πνπ δελ πιεξνί ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, 

θαηά ηα αλαθεξφκελα αλαιπηηθά ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Σ] Yπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ ζπληξέρεη ζε βάξνο ηνπ 

ΠΊΝΑΚΑ 3: ΠΊΝΑΚΑ ΤΠΔΡΓΟΛΆΒΧΝ  

Πεξηγξαθή ηκήκαηνο Έξγνπ πνπ 

 πξνηίζεηαη  

      ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο λα αλαζέζεη  

ζε Τπεξγνιάβν 

Δπσλπκία  

Τπεξγνιάβνπ 

     Ζκεξνκελία Γήισζεο 

         πλεξγαζίαο 

   





-1-  

νπνηνδήπνηε θψιπκα ή / θαη αζπκβίβαζην ή / θαη απαγφξεπζε ζρεηηδφκελε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

γηα ηελ δηαθάλεηα ζηε δηαθήκηζε θαη ζην ρψξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ζπληάζζνληαη ή/θαη εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ.  

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε 

Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, 

κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε 

απηή Βεβαίσζε ή Τπεχζπλε Γήισζε ζα ζπλππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηα ινηπά Γηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε ή έλνξθε δήισζε ζα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά φηη δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ 

λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Δθ‟ φζνλ νη Τπνςήθηνη ζηεξίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ ηφηε ζηνλ Τπνθάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

 α)  φια ηα αληίζηνηρα  παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο  γηα θάζε θνξέα πνπ δηαζέηεη είηε ηελ  

ρξεκαηννηθνλνκηθή είηε ηελ  επαγγεικαηηθή / ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπ  ζηνλ Τπνςήθην 

 ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη Απφθαζε ησλ απνθαζηζηηθψλ νξγάλσλ ηνπ θνξέα πνπ δηαζέηεη ζηνλ 

πξνζθέξνληα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή/θαη ηερληθή ή/θαη επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, πεξί ηεο 

δέζκεπζεο ηνχηνπ λα δηαζέζεη πξάγκαηη ζηνλ πξνζθέξνληα ηνπο  πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

απφδεημε  ησλ αλσηέξσ θαζψο θαη πεξί ηεο δέζκεπζήο ηνπ λα ζέζεη απηνχο ηνπο πφξνπο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνζθέξνληα θαζφιε ηελ θαιππηφκελε απφ ηελ ζχκβαζε 

ρξνληθή πεξίνδν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

Ζ  επίθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ νηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηερληθήο  εκπεηξίαο ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη πξάγκαηη κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ πκκεηέρνληα Τπνςήθην κέζσ δεζκεπηηθήο 

χκβαζεο πνπ θαζνξίδεη  επαθξηβψο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο πνπ ζα δηαζέζεη ν Γαλείδσλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ρξνληθήο παξάηαζήο ηεο. 

 Δπίζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη φια ηα  λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ θνξέα (Ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ γηα ηηο 

Α.Δ θαη ΔΠΔ ΦΔΚ ηζρχνλ εθινγήο Γ. θαη ζπγθξφηεζεο Γ. ζε ζψκα), 

 

ΟΗ ΔΝΧΔΗ/ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ 
 Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, 

ζπλεηαηξηζκφο) 

 Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο θαη έγγξαθα ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο. Ο Γήκνο Μπθφλνπ θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016 

2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Μπθφλνπ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.  
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3. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016,  ν Γήκνο Μπθφλνπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

4. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη 

λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΑΣΑΗΧΖ  

Ζ Δπηηξνπή  Αμηνιφγεζεο  ηνπ Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο, πξνο 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

1) Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ 

2) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαζψο ηελ καηαίσζε ή ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ    γηα φινπο ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 106 ηνπ Ν. 4412/2016 ιφγνπο  

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ ζρεηηθή ζχκβαζε. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεη ε αλαθνίλσζε ηνπ άξζξνπ 

21 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο 

εθηέιεζεο απηήο. Δθφζνλ ε ζχκβαζε ππνγξάθεηαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεη ην 

έγγξαθν, ν ρξφλνο παξάδνζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζείο Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 21 θεξχζζεηαη έθπησηνο. ηελ πεξίπησζε απηή (πνπ θεξπρζεί έθπησηνο ν 

αλάδνρνο),  ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο  ζηνλ επφκελν θαηά 

ζεηξά δηαγσληδφκελν ή ηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.(άξζξν 105 Ν. 4412/2016) . 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο  Δγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο κε ρξφλν ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ  δχν (2) κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ 

έξγνπ, πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο  αμίαο ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο θαη φιεο νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πξνθήξπμε, εθδίδεηαη 

απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ 

ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ αλάδνρν ε 

αλαθνίλσζε απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε δε πεξίπησζε 

απνζηέιιεηαη ζρεηηθή εηδνπνίεζε ζηνλ αιινδαπφ αλάδνρν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

Σα ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζηνχλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο  είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ.  

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο 

θαησηέξσ: 

 Ζ θαηαξηηζζείζα ζχκβαζε  
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 Ζ  παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο, 

  Ζ κειέηε ηεο ππεξεζίαο   

 Ζ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  

 

     εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ 

εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα είλαη 

ηα θαηά ηφπν θαη θαζ‟ χιελ  δηθαζηήξηα  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΓΟΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Υξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο 

  Ζ ρξνληθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ/εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζε 12 κήλεο απφ  

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  
Αλαιπηηθά, νη ρξνληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ  ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

ρξφλνη παξάδνζεο ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ, παξνπζηάδνληαη ζην Μέξνο Β (Σερληθή Πεξηγξαθή) ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ– ΚΡΑΣΖΔΗ 

Σα παξαδνηέα καδί κε ηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ζα ππνβάιινληαη  απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ 

Έξγνπ, ε νπνία ζα θαηαξηίδεη ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο εληφο 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ ην 

αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ.  Δθφζνλ ε πξναλαθεξφκελε πξνζεζκία ησλ 15 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ παξέιζεη ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξαιάβεη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο, ηφηε ε παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα θαη ζα ζεσξείηαη νξηζηηθή. 

Ζ ηκεκαηηθή πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ 

Αλάδνρν ηνπ Πξσηνθφιινπ ή Πξσηνθφιισλ Σκεκαηηθήο Παξαιαβήο ή ηελ παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ 

Γηεπζχλνπζα ππεξεζία ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, 

νχηε θνηλνινγεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε 

χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε.  

ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη 

λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, ζρεηηθά κε ηηο παξερφκελεο 

εξγαζίεο/ππεξεζίεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ 

δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα 

εμνπζηνδνηεκέλα απ‟ απηήλ ή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε 





-1-  

θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο 

θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην 

εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

Ννκνζεζία. 

 Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί, πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά, εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 29: ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ 

 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

2. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο πξνζεζκηψλ παξάδνζεο (αξρηθψλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ) Παξαδνηέσλ, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ, κπνξεί λα επηβάιιεη πνηληθή ξήηξα ζε 

βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 218 

ηνπ Ν. 4412/2016  

3. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, νη αμίεο πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) θαη νη πξνζεζκίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ρξνληθέο κεηαβνιέο, πνπ 

δχλαηαη λα έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ έγγξαθε θνηλή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

4. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

5. Ζ είζπξαμε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αλαζηέιιεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνία εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ πξνθαιεί ηελ απηφκαηε αλαίξεζε ησλ σο άλσ 

πνηληθψλ ξεηξψλ. Αληίζεηα, εθφζνλ ε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ πξαγκαηνπνηεζεί ζε εμσζπκβαηηθφ 

ρξφλν, ην ζχλνιν ησλ επηβιεζεηζψλ πνηληθψλ ξεηξψλ αζξνίδεηαη θαη ζπκςεθίδεηαη ζηε ηειηθή 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

6. ε πεξίπησζε Έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη αλαινγηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ζην Έξγν γηα θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο. 

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα, κε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο ΔΠΠΔ, λα θεξχμεη, αδεκίσο γηα απηήλ, έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή 

εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηεο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη θαη‟ εμαθνινχζεζε 

νπζηψδεηο φξνπο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, εθφζνλ, κεηά απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο 

ζρεηηθέο έγγξαθεο επηζεκάλζεηο ηεο ΔΠΠΔ, δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο. 

8. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ηεο ΔΠΠΔ βεβαηψλεη ηελ αμία, 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηεο χκβαζεο, ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε νθεηιή έλαληη απηνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο έθπησζεο, θαη 

θαηαβάιεη ην αλαινγνχλ ηίκεκα. 

 

ΆΡΘΡΟ 30: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ 

ΈΡΓΟΤ  
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Ο Αλάδνρνο πινπνηεί  ηηο αηηνχκελεο ππεξεζίεο/ εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηα ζρεηηθά 

Άξζξα ηεο παξνχζεο. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε χκβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

απηήο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπ Νφκνπ, αιιά θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Δπηζηήκεο θαη ηεο Σέρλεο, νχησο ψζηε λα εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη 

λα εθπιεξψλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην αληηθείκελν ηεο χκβαζεο. ε ελαληία πεξίπησζε 

ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, θάζε ζπκκεηέρσλ 

ζηελ θνηλνπξαμία, επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη λνκηκφηεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε κπνξεί λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, σο πνηληθή 

ξήηξα, ελψ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επηπιένλ ζε πιήξε απνδεκίσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 

νπνηαδήπνηε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηεο παξνρήο. 

Απφ ηηο ζπκβάζεηο, αλαζέζεηο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζρέζεηο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηξίηνπο ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ έρεη νπδεκία ππνρξέσζε, επζχλε ή δέζκεπζε έλαληη ησλ ηξίησλ απηψλ. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε δεκία απηνχ, αλ ην ηξίηνο 

ζηξαθεί θαηά ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, παξάιιεια δε ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθήζεη 

πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα θαηαβάιιεη ζε απηή φιεο ηηο δαπάλεο ηηο 

δίθεο. 

Σελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ  παξαθνινπζεί, ειέγρεη, αμηνινγεί θαη εγθξίλεη Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ζ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή θάζε είδνπο δξάζεο ή κέξνπο ησλ 

Δξγαζηψλ  θαζψο θαη γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ . ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ σο 

πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλεηαη θαζπζηέξεζε ζηελ ππνβνιή ησλ 

παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιιεη ηηο 

ξήηξεο ηνπ άξζξνπ 29 ή λα θεξχμεη απηφλ έθπησην ζχκθσλα κε ηνλ ίδην φξν, κεηά απφ ζρεηηθή 

εηζήγεζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γελ επηηξέπεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ ή ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

  

ΑΡΘΡΟ  31: ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Ο Αλάδνρνο δχλαηαη γηα ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα έρεη 

πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ην θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελν ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηκήκα ησλ 

Τπεξεζηψλ. Οη ππεξγνιάβνη δελ απνθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ε 

θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ Τπεξεζηψλ θέξεη απνθιεηζηηθά ν 

Αλάδνρνο. 

Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ 

ή ησλ ππαιιήισλ ηνπο, φπσο αθξηβψο θαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο ή ακέιεηεο ηνπ ηδίνπ, ησλ 

εθπξνζψπσλ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ππεξγνιάβν πνπ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε απηφλ ή λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, κφλν εθφζνλ ν λένο ππεξγνιάβνο αληαπνθξίλεηαη ζηα 

αληίζηνηρα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε αληηθαηάζηαζε ή ρξεζηκνπνίεζε άιινπ ππεξγνιάβνπ ππφθεηηαη ζηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεη 

πξνεγνπκέλσο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ή ηελ πξφζεζή ηνπ λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιινλ ππεξγνιάβν, θνηλνπνηψληαο ηελ ηαπηφηεηα ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ θαη ην 

αληηθείκελν πνπ ζα εθηειέζεη, καδί κε ηελ απαηηνχκελε ηεθκεξίσζε γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλδξνκήο 

ζην πξφζσπφ ηνπ ησλ θξηηεξίσλ πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ θαη θάζε 

άιινπ πξνζψπνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ πνπ, θαηά ηελ βάζηκε θαη αηηηνινγεκέλε 

θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ, ν δε Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ φηη απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε αληηθαηάζηαζε. Δάλ ν Αλάδνρνο 

ζπλάςεη ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο ρσξίο έγθξηζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, ρσξίο πξνεγνχκελε 

φριεζε, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32: ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

ιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά 

θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο 

Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993, πεξί πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο. ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην, 

γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ πξντφλησλ δηαλνίαο πνπ παξέρνληαη 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά, κε φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο 

βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα 

απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε 

απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. 

  

ΑΡΘΡΟ 33: ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

1) Ο Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ηηο Δξγαζίεο  κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε παξά ηηο πξνο ηνχην 

επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δηά ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηεο. 

2) Ο Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο λα έρεη δεισζεί θαη ρσξίο 

ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3) Ο Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ 

κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

4) Δθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη, απφ ηελ πεξηέιεπζε, ζηνλ Αλάδνρν ηεο, εθ κέξνπο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηαγγειίαο. Καη‟ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη‟ ελάζθεζε 

δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη 

εχινγε (θαη‟ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο 

επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. 

Μεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 
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α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο 

ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε 

πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνηα εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ 

ην ίδην.  

γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά, πνπ αθνξνχλ άκεζα ή 

έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία 

ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ, ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαηαπίπηεη. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία 

πνπ ππέζηε, κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.Ο Γήκνο Μπθφλνπ  κπνξεί λα απμήζεη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν, εθφζνλ: (ί) ην θξίλεη αλαγθαίν θαη 

ηαπηφρξνλα (ηη) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 

147). Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ γίλεηαη κε θαηάξηηζε πκπιεξσκαηηθήο χκβαζεο (..), κεηά 

ηελ ηήξεζε ησλ θαηά λφκν δηαηππψζεσλ. 

2.Ο Γήκνο Μπθφλνπ  δχλαηαη λα αλαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αξρηθφ αλάδνρν, πνπ 

θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή αλαδφρνπ: αα) 

δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη ββ) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή 

νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ 

ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 

3. Δίλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο 

πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή, 

β) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο θαη γ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο 

δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

4. Δίλαη, επίζεο, δπλαηή ε άλεπ άιινπ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε επαχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), φπσο ηζρχνπλ θαηά 

ην ρξφλν ηξνπνπνίεζεο θαη απφ ην 15% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

5. Δίλαη δπλαηή ε ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζπλεπεία νιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ 

αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, 

ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή πησρεπηηθψλ   

δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

6. Σέινο, είλαη δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο 

ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο. Οπζηψδεηο ζεσξνχληαη νη ηξνπνπνηήζεηο φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο θάησζη πξνυπνζέζεηο:  
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α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ 

αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη 

άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ππέξ ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ 

δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, 

 γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, 

 δ) φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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ΜΔΡΟ Β : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 35: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΔΡΓΑΗΧΝ  ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

 

Σν Αληηθείκελν ηνπ Αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ηξία (3) Παθέηα 

Δξγαζίαο (Π.Δ.) ηα νπνία αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο δξάζεηο θαη αληίζηνηρα παξαδνηέα: 

 Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο» 

Γξάζε 1.1: Δπηζθφπεζε Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ (Destination Audit) 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Destination Audit είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλχπαξμεο θαη 

ζπκπφξεπζεο ησλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  Ο Αλάδνρνο ζα θιεζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηφζν ακηγψο πνζνηηθά θξηηήξηα φζν θαη πνηνηηθέο πηπρέο γηα λα εληνπίζεη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

δχλαληαη λα θεθαιαηνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη πξνγξακκάησλ 

ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. Δλδεηθηηθά θαη κφλνλ αλαθέξνληαη: 

 Πνηεο ηάζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηε ζεκαηηθή θαη γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ, 

αλσδνκψλ, θαη ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν;  

 Πφζεο θαη πνηεο θαηεγνξίεο αμηνζέαησλ ζπκππθλψλνπλ ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ;  

 Πνηεο ζεσξνχληαη παξαδνζηαθέο θαη πνηεο ελ δπλάκεη έιμεηο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ;  

 Πσο ιακβάλεη ρψξα ε αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιέγκαηνο ελεξγεηψλ πξνβνιήο θαη δηάζεζεο-πψιεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ; 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηνπ Destination Audit, o Αλάδνρνο θαιείηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη: 

 Γεπηεξνγελή Έξεπλα γηα ηνπο Σνπξηζηηθνχο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ: Ζ ελ ιφγσ έξεπλα 

αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πξνεγνχκελα Παξαδνηέα πνπ δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε γλψκνλα ηελ επηθαηξνπνηεκέλε 

ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δπλακηθφηεηαο, θαζψο θαη ηελ επαξθή 

αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ πιηθψλ θαη άπισλ πφξσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο βάζεη 

πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ δεηθηψλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ηάζεηο πξνζθνξάο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα ζην Γήκν (Π.ρ. Αξηζκφο μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 

βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο κε αζηέξηα, αξηζκφο ελνηθηαδφκελσλ δηακεξηζκάησλ βάζεη ηεο 

αμηνιφγεζεο κε θιεηδηά, θαηεγνξίεο θαη πιήζνο ζπλεδξηαθψλ ρψξσλ, θ.ιπ.). Μεηά απφ ηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ ησλ πεγψλ ν αλάδνρνο ζα αμηνινγήζεη πνηα απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πξνγξάκκαηα ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεηηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ (Π.ρ. Πιήζνο πθηζηάκελσλ θπζηθψλ θαη ζεκαηηθψλ 

δηαδξνκψλ, ζπρλφηεηα δηεμαγσγήο εθδειψζεσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη εχξνο ηνπ ζεκαηηθνχ 

ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ, πνηθηιία αμηνζέαησλ πνιηηηζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

απνζηάζεηο κεηαμχ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ πξνζθέξνπλ πεξηεγήζεηο, θ.ιπ.). 

Παξαδνηέν 1.1: Μειέηε Δπηζθφπεζεο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ (Destination Audit) 

 

Γξάζε 1.2: Αλάιπζε Αγνξψλ & Σχπσλ Δπηζθεπηψλ 

θνπφο ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ είλαη ε επεμήγεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξφζιεςε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ εθ κέξνπο δηαθνξεηηθψλ 

νκάδσλ ηνπξηζηψλ, θαζψο θαη ε δηαζαθήληζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπξηζηψλ πνπ 

έρνπλ ήδε επηζθεθηεί  ηελ Μχθνλν. Ζ εδξαίσζε ηεο γλψζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

γηα ηα ελ ιφγσ ζέκαηα ζα πξνθχςεη κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ ζηνηρείσλ  πνπ ζπλζέηνπλ 

ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ αιιά θαη ηεο 

απνηχπσζεο ηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο ησλ επηζθεπηψλ κε ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ ζα 

αθνινπζήζεη νξζέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλάιπζεο Αγνξψλ o Αλάδνρνο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη: 

 Γεπηεξνγελή Έξεπλα γηα ηελ Σνπξηζηηθή Κίλεζε θαη ηελ πκπεξηθνξά ησλ Δπηζθεπηψλ 

ζηνλ Γήκν, θαζψο θαη γηα ηηο Σάζεηο ηεο Γηεζλνχο Σνπξηζηηθήο Αγνξάο:  Ζ ελ ιφγσ έξεπλα 

επίζεο αθνξά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πνηθίιεο πεγέο κέζσ γξαθεηαθήο έξεπλαο, 

απνζθνπψληαο ζηελ αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο ζηνπο πξννξηζκνχο ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ, ζηελ θαηαλφεζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθνκίδνπλ νη ηνπξίζηεο θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο ζε απηνχο, θαη ζηε ζηνρεπκέλε δηεξεχλεζε βάζεη γεσ-δεκνγξαθηθψλ θαη 

ζεκαηηθψλ θξηηεξίσλ επηιεγκέλσλ ηκεκάησλ ηεο δηεζλνχο ηνπξηζηηθήο αγνξάο πνπ δχλαληαη λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνζέγγηζεο κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ λέσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. Πην 

πγθεθξηκέλα:  

 ζηελ πξψηε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηα κεγέζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Μχθνλν (Π.ρ. Αθίμεηο θαη 

δηαλπθηεξεχζεηο ζε μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, επηζθέςεηο 

θαη εηζπξάμεηο απφ εηζηηήξηα ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία, επηβάηεο ζε αεξνδξφκηα 

θαη ιηκεληθνχο ζηαζκνχο, θ.ιπ.).  

 ζηε δεχηεξε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο, 

εηδεζενγξαθηθά έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο θαη απφ παξειζνχζεο έξεπλεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ ηνπξηζηψλ πξνηνχ επηζθεθζνχλ ηελ Μχθνλν αιιά θαη κε ηηο εληππψζεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζε απηή (Π.ρ. Αίζζεκα αζθάιεηαο θαη θηινμελίαο, 

επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ζε ρψξνπο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο 

ηεο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο, ζπζρέηηζε θφζηνπο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ θαηαλάισζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θ.ιπ.). 

 ζηελ ηξίηε πεξίπησζε εληάζζνληαη πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο θαη αλαθνξέο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά επηιεγκέλσλ νκάδσλ ηνπξηζηψλ βάζεη γεσ-

δεκνγξαθηθψλ θαη ζεκαηηθψλ θξηηεξίσλ (Π.ρ. ηάζεηο επηζθέςεσλ ηνπξηζηψλ απφ 

αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο ζε Μεζνγεηαθνχο Πξννξηζκνχο, πξφζθαηα επίπεδα ηνπξηζηηθήο 

δαπάλεο απφ ηηο παξαδνζηαθέο αγνξέο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο, απήρεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

πφξσλ ζε δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο νκάδεο, ηαμηδησηηθέο ζπλήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

ζξεζθεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θ.ιπ.) 

 Πξσηνγελή Έξεπλα ησλ Ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Σνπξηζηηθνχ Πξντφληνο ζε Σνπηθφ Δπίπεδν: Ζ 

ελ ιφγσ έξεπλα ζα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο επαγγεικαηηψλ θαη εκπεηξνγλψκσλ ηνπ ηνπξηζκνχ 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ λα πξνζθέξεη πςεινχ επηπέδνπ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, πξνζειθχνληαο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ζπζηήλεηαη ηφζν ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ φζν θαη ε εηο 

βάζνο (θιαδηθή, ρσξηθή θιπ) δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηνκέα είηε κέζσ κεκνλσκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είηε θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ 

εξγαζίαο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα ζηνλ Γήκν.  

ην πιαίζην ηεο ίδηαο έξεπλαο ν Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε επηβεβαίσζε ή επηθαηξνπνίεζε ησλ θχξησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ησλ δεπηεξνγελψλ εξεπλψλ, πξνρσξψληαο ζε έιεγρν ησλ δηαζέζηκσλ 

ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηνπο ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ην πξνθίι ησλ ηνπξηζηψλ,  ην ζχλνιν ησλ 

εθδειψζεσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδξνκψλ, ελψ παξάιιεια ν θχθινο επαθψλ κε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ζα πξέπεη λα 

ζπκβάιεη θαη ζηελ ζπγθέληξσζε ζρεηηθνχ νπηηθνχ θαη θεηκεληθνχ πιηθνχ απφ θάζε πεξηνρή ηνπξηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Παξαδνηέν 1.2: Μειέηε Αλάιπζεο Αγνξψλ θαη Σχπσλ Δπηζθεπηψλ  

Γξάζε 1.3: Γεκηνπξγία Υαξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ θαη Πξνγξακκάησλ Θεκαηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζπκππθλψλεη ηελ νπζία ηνπ 1
νπ

 Παθέηνπ Δξγαζίαο, επεηδή 

πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε ηνπο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ εχρξεζηε 

δηαρείξηζε θαη πξνβνιή ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν.   

Κνηλή ζπληζηακέλε φισλ ησλ δξάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ, απνηειεί ε ζηνρεπκέλε δηαζχλδεζε ηνπξηζηηθψλ πφξσλ θαη ππεξεζηψλ ππφ ηε 

κνξθή πξνγξακκάησλ κε ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδξνκέο.  

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα γίλεη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

εκπεηξίαο, πνπ απνθνκίδνπλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Μχθνλν εηδηθέο θαηεγνξίεο ηνπξηζηψλ. 

ια ηα λέα πξντφληα ζα πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ κε ιεπηνκέξεηα ηφζν σο πξνο ηα πεξηερφκελα ηνπο φζν 

θαη σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαζηεί εθηθηή ε πηζηή 

απνηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε δηαδηθηπαθφ ράξηε θαη 

ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη ζε εηδηθφ θαηάινγν 

ν νπνίνο ζα εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο Μπθφλνπ ζε Β2Β θαη Online θαλάιηα (Π.ρ. 

εθζέζεηο, επαγγεικαηηθέο ζπλαληήζεηο, ηαμίδηα εμνηθείσζεο, δηαδηθηπαθέο θακπάληεο, θ.ιπ.).  

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Αλάδνρνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε έλα 

επξχ πιέγκα αλαγθψλ, πξνζδνθηψλ, θηλήηξσλ, θαη δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ ηνπξηζηψλ, ψζηε ε ζπλνιηθή 

επεμεξγαζία θάζε πξντφληνο απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο σο ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

δηαδξνκψλ λα δηέπεηαη απφ ηελ πξννπηηθή άξηηαο νξγάλσζεο θαη πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ.  

Έλαο άιινο νπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ εκπεηξηψλ, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπξηζηψλ, είλαη ε θάζε ελζσκάησζε ζεκείνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε 

πξντφλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ζα θαηαζηεί εθηθηή ε ελίζρπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ηνπξηζηψλ κε ηα 

ζηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζε θάζε πξννξηζκφ, εληζρχνληαο ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

θάζε αθήγεζεο, δηαζαθελίδνληαο ην ηζηνξηθφ ή ςπραγσγηθφ ηεο ππφβαζξν, θαη δηεγείξνληαο εθείλεο ηηο 

αηζζήζεηο, πνπ ζα επηηξέςνπλ λα εληππσζεί ζε βάζνο ρξφλνπ ζηελ κλήκε θάζε επηζθέπηε ε αλάκλεζε 

κηαο κνλαδηθήο ζηηγκήο. 

πγθεθξηκέλα. ζηηο  ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Tourism Product Portfolio ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Καηεγνξηνπνίεζε θαη πζρέηηζε ησλ Πιεξνθνξηψλ πνπ Πξνέθπςαλ θαηά ηελ Δπηζθφπεζε ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ σο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ βάζεη Κξηηεξίσλ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπξηζηηθήο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσ-δηνηθεηηθή 

θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαζψο θαη ζεκαηηθά θξηηήξηα σο απφξξνηα ησλ 

πξνεπηιεγκέλσλ εκπεηξηψλ- ηεο ηαπηφηεηαο «ΜΤΚΟΝΟ» θαη ησλ αληίζηνηρσλ αγνξψλ ζηφρσλ.  

Οη ηειηθνί άμνλεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ Αλάδνρνπ κε 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε γλψκνλα ηελ επαξθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηε ζχζηαζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηέπεηηα απνηχπσζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή.  

χληαμε Δγρεηξηδίνπ κε Πεξηγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο γηα Θεκαηηθέο Δκπεηξίεο 

Ζ ζχληαμε ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξηδίνπ ζε Σέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ γιψζζεο πιένλ ειιεληθά (πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

αιινδαπψλ επηζθεπηψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ) απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ αλάιπζε 

πξνγξακκάησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ππφ ηε κνξθή ηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μέξηκλα ζα δνζεί ηφζν 

γηα ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ, γηα ηα νπνία νη απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο θαη 

επελδχζεηο θξίλνληαη ζπκθέξνπζεο θαη βηψζηκεο βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο αζχλδεησλ κέρξη πξφηηλνο 

έιμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

Δμίζνπ πάλησο νπζηψδεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη θαη ε παξνρή άξηηαο θαη αλαιπηηθήο 

θνζηνιφγεζεο ησλ λέσλ πξντφλησλ, ελδεηθηηθά, κε γλψκνλα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάζεζεο-πψιεζεο ηνπο 

εθ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ ηνπξηζκνχ. 
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Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην ζηελ Διιεληθή Έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη θαη έλαλ νδεγφ δεκηνπξγηθψλ 

εθαξκνγψλ, κέξηκλα ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη εθαξκνγή ησλ νπηηθψλ θαη ιεθηηθψλ κελπκάησλ, πνπ ζα θιεζνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηεο 

επηζπκεηήο εηθφλαο θάζε πξνγξάκκαηνο ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ.  

Μνινλφηη ε ελαξκφληζε θάζε πξντφληνο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πθηζηάκελεο «κάξθαο ππνγξαθήο» 

ζπζηήλεηαη ιφγσ ηεο πινπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ παθέησλ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο μερσξηζηψλ κειεηψλ ηαπηφηεηαο πξννξηζκψλ, εάλ θαη εθφζνλ 

δηαπηζησζνχλ νπζηαζηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ 

ζε ζεκείν πνπ λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο βιέςεηο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη νινθιεξσκέλν θαη πςειήο πνηφηεηαο ιεθηηθφ θαη νπηηθφ 

πεξηερφκελν γηα θάζε έλα πξφγξακκα μερσξηζηά, αμηνπνηψληαο ην ζπιιερζέλ πιηθφ απφ θείκελα θαη 

θσηνγξαθίεο θαη δειψλνληαο παξάιιεια ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο αηζζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε φξνπο 

αθήγεζεο θαη απεηθφληζεο. Καζψο ην ελ ιφγσ πιηθφ δχλαηαη λα ηξνθνδνηήζεη πνηθίιεο δξάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά κέζσ θαηαρσξήζεσλ ζε έληππα θαη 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, πξέπεη ε ρξήζε ηνπ λα ζπλνδεχεηαη κε ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο θαη παξαπνκπέο 

ζε πεγέο αλαδήηεζεο επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ. Σα θείκελα ζα παξαδνζνχλ ζε ηειηθή κνξθή, έηνηκε 

πξνο ρξήζε, ζπλνδεπφκελα απφ ηίηινπο θαη ππφηηηινπο. 

Σα ηνπξηζηηθά πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκαηηθέο εκπεηξίεο πξνθχπηνπλ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

δηαθφξσλ ηνπξηζηηθψλ πφξσλ ζε έλα εληαίν νδνηπνξηθφ, βησκαηηθήο ινγηθήο. Ο Αλάδνρνο ζα 

πξνρσξήζεη αξρηθά ζε αθήγεζε ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηνπ κελχκαηνο ηεο ζπλνιηθήο 

εκπεηξίαο πνπ πξνθχπηεη κέζσ αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ, θαη κεηά ζα 

ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ επηρεηξεζηαθή δηαζχλδεζε έιμεσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ελαιιαθηηθά ζελάξηα. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα 

απνηειεί ε ζχζηαζε ελφο αξρείνπ, πνπ ζα ζπλνδεχεη θάζε λέν πξντφλ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

1. Πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ πξνο πιεξνθφξεζε ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη 

εθπξνζψπσλ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο (Π.ρ. Tour operators, εηαηξίεο θξνπαδηέξσλ, θ.ιπ.) 

2. Σξφπνη πξνζβαζηκφηεηαο (Π.ρ. δηαδξνκέο γηα απηνθίλεην/πνχικαλ, πεδνπνξία θαη ζθάθνο θαζψο 

θαη κε δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο) θαη σξάξηα ιεηηνπξγίαο ζεκείσλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

3. Καηάινγνο κε φια ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα αλά πεξηνρή (Π.ρ. Ξελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα θαη δηακεξίζκαηα, θάκπηλγθ) 

4. Καηάινγνο ινηπψλ επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο αλά 

πεξηνρή (Π.ρ. ρψξνη εζηίαζεο, αμηνζέαηα, ελνηθηαδφκελα απηνθίλεηα, θ.ιπ.) 

5. Ζκεξνιφγην πλαθψλ Δθδειψζεσλ  

Δπηπιένλ, ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ ζπγθαηαιέγεηαη ε παξνρή θαηεπζχλζεσλ φζνλ αθνξά ηε 

ζπζρέηηζε εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδξνκψλ κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε είηε ηνπξηζηψλ 

γεληθνχ ελδηαθέξνληνο είηε νκάδσλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ, νχησο ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε 

δηακφξθσζε επηπξφζζεησλ πνιπζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε πεξηπηψζεηο πνιπήκεξσλ παξακνλψλ ησλ 

ηνπξηζηψλ ή πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκψλ κεηαμχ γεηηνληθψλ λεζηψλ. πλνιηθά, ν αξηζκφο ησλ θχξησλ 

θαη πνιπζεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ Μχθνλν δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ πελήληα (50), 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ ζπλδπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ δχν ε πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ.  

Παξαδνηέν 1.3: Μειέηε Υαξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ θαη Δγρεηξίδην Θεκαηηθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δκπεηξηψλ  

 

Γξάζε 1.4: Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ (ΖΒΓΣΠ) 

Ζ Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ (ΖΒΓΣΠ) ζα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Πξνγξακκάησλ αλά 

πεξηνρή θαη ζπλνιηθά. Θα απνηειεί ην θεληξηθφ απνζεηήξην (central repository) πεξηερνκέλνπ ην νπνίν 

ζα ηξνθνδνηεί φια ηα κέζα πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπσο ε ηζηνζειίδα, έληππα, 

παξνπζηάζεηο, έληππνη νδεγνί, θ.ά. Ζ Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ (ΖΒΓΣΠ) 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 
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Σα επίπεδα θαη νληφηεηεο πνπ ζα θηινμελεί ε ΖΒΓΣΠ είλαη: 

 Θεκαηηθφο ηνπξηζκφο 

 εκεία ελδηαθέξνληνο  

 Σνπξηζηηθέο δηαδξνκέο 

 Δθδειψζεηο 

 Καηαιχκαηα 

 Πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο κεηαθνξάο, κεηαθίλεζεο. 

Ζ ΖΒΓΣΠ ζα απνηειεί ζεκείν ηφζν εμαγσγήο φζν θαη εηζαγσγήο πεξηερνκέλνπ θαη ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεη αζθαιή πξφζβαζε βάζεη δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 ηνπο αξκφδηνπο ηνπ έξγνπ γηα ηελ αξρηθή θαηαγξαθή 

 ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ησλ επηκέξνπο Γήκσλ γηα άληιεζε πεξηερνκέλνπ θαη, ζε 

δεχηεξν ρξφλν, γηα πξνζζήθε πεξηερνκέλνπ. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιήο αιιά λα κελ απαηηεί ηελ εγθαηάζηαζε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ ή εμνπιηζκνχ.  

Σέινο, ε ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή απηφκαηε ηξνθνδνζία ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

φπσο ε ηζηνζειίδα ή άιιεο ειεθηξνληθέο βάζεηο θαη ηζηνζειίδεο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη ηελ 

ιήςε πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο πεγέο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Ζιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ε ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απφ ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υξήζε ηερλνινγίαο δηαδηθηχνπ πνπ λα επηηξέπεη ηελ αζθαιή πξφζβαζε γηα αλαδήηεζε ή εηζαγσγή 

πεξηερνκέλνπ απφ πνιιαπιά ζεκεία ρσξίο ηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ. Ζ 

ΖΒΓΣΠ ζα πξνζθεξζεί ζε web-based πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη σο βαζηθφο «ρψξνο 

εξγαζίαο» γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ πξφζβαζε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή απφ θάζε Ζ/Τ 

ν νπνίνο δηαζέηεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν. 

 Τινπνίεζε κε βάζε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (RDBMS) πνπ ζα 

επηηξέςεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ αλακελφκελνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηεο 

πνιπεπίπεδεο ηεξάξρεζεο θαη δηαζχλδεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλζέηνπλ κία ζεκαηηθή ελφηεηα 

(εκπεηξία ή δηαδξνκή).  

 Τινπνίεζε κε βάζε εμεηδηθεπκέλν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ (CMS) κε 

ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεηαη ε απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

πνιπκέζσλ. Σν παξαπάλσ πξντφλ ινγηζκηθνχ ζα πξνζθεξζεί απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν σο κέξνο 

ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο ηνπ. 

 Σν Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

 Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ 

ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ. 

 Αξρηηεθηνληθή N-tier, γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη θνξηίνπ κεηαμχ 

θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο, γηα ηελ απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

ηελ επθνιία ζηελ επεθηαζηκφηεηα. 

 Έηνηκε ηερληθή ππνδνκή θαη κεραληζκνχο αλάπηπμεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο πιεξνθνξίαο θαζψο 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηαζπλδέζεσλ πεξηερνκέλνπ. Ζ ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξντφλ 

δηαδηθηπαθνχ ινγηζκηθνχ πνπ έρεη ήδε ηελ απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη κεραληζκνχο γηα ηελ 

νξγάλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζε αληίζηνηρεο 

πινπνηήζεηο. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε παξακεηξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηελ αξρηηεθηνληθή δνκή θαη δηαζπλδέζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, θαη φρη ε 

εμαξρήο αλάπηπμή ηνπ. Γειαδή ην  Λνγηζκηθφ Γηαρείξηζεο Γηαδηθηπαθνχ Πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη έηνηκνπο κεραληζκνχο γηα: 
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 Παξνρή ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε πεξηβάιινλ web. 

 Γπλακηθή ζχλζεζε ζεκαηηθψλ ελνηήησλ / εκπεηξηψλ κε ρξήζε δπλακηθά νξηδφκελσλ 

κεηαδεδνκέλσλ. 

 Γηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ νληνηήησλ θαη ελνηήησλ, γηα παξάδεηγκα θαηαιχκαηα κε 

εκπεηξίεο. 

 Γηαρείξηζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ. 

 Γηαρείξηζε πνιπγισζζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

 Σνπνζέηεζε ζεκείσλ ζε ράξηε. 

 Αλάπηπμε εθαξκνγψλ κέζα απφ έλα δνκεκέλν, ηεθκεξησκέλν πεξηβάιινλ (Application 

Programmers Interface - API).    

 χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Αζθάιεηαο Υξεζηψλ πνπ λα επηηξέπεη ηνλ νξηζκφ ρξεζηψλ κε 

ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα φζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα πξνζζήθεο, δηαγξαθήο, ηξνπνπνίεζεο θαη 

άληιεζεο πιηθνχ. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο 

ΖΒΓΣΠ.  

 Ζ αζθαιήο πξφζβαζε ζην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θσδηθνχο ρξεζηψλ 

(username θαη password) ηνπο νπνίνπο παξέρνπλ νη δηαρεηξηζηέο.  

 Καηά ηελ εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ, ε ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη: 

 Σνλ νξηζκφ απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ νληνηήησλ θαη παξακέηξσλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ. 

 Σελ δηαζχλδεζε θαη ζπιινγή δηαθνξεηηθψλ πξνθαζνξηζκέλσλ παξακέηξσλ θαη νληνηήησλ γηα 

ηελ ζχλζεζε νινθιεξσκέλσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (π.ρ. ζπγθεθξηκέλε πξνηεηλφκελε δηαδξνκή κε 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο).  

 Σελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ εκπεηξηψλ ζε πνιιαπιέο θαηεγνξίεο ππνθαηεγνξίεο θαη κεηαδεδνκέλα 

ζρεηηθά κε: 

o Σελ γεσγξαθηθή ηνπνζεζία. 

o Σελ αθξηβή γεσγξαθηθή απνηχπσζε ζε ράξηε. 

o Σν ζεκαηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. ήιηνο + ζάιαζζα). 

o Σν εηδηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε ηεο πιεξνθνξίαο 

o Σν ρξνληθφ δηάζηεκα / επνρή φπνπ παξέρεηαη ε θάζε εκπεηξία (π.ρ. φιν ηνλ ρξφλν, Πάζρα, 

θαινθαίξη, θιπ). 

o Καηαιχκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ηνπξηζηηθή εκπεηξία.  

 Σελ πξνζζήθε πνιιαπιψλ ηχπσλ πεξηερνκέλνπ γηα ηελ ζχλζεζε κίαο εκπεηξίαο ή δηαδξνκήο: 

o Κείκελν 

o Φσηνγξαθίεο 

o Βίληεν 

o Σνπνζεζία ζε ράξηε 

 Υξήζε ησλ ίδησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πνιπκέζσλ) ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία εγγξαθέο. 

 Γηαζχλδεζε ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο εκπεηξηψλ ή δηαδξνκψλ. 

 Αλαδήηεζε θαη επηινγή απφ πνιιαπιά αληηθείκελα θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν κέζα απφ εχρξεζηεο 

νζφλεο πξνβνιήο ησλ κηθξνγξαθηψλ ησλ θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. 

 Οξηζκφ κεηαδεδνκέλσλ γηα θάζε αληηθείκελν θαη εγγξαθή φπσο: 

o Καηεγνξία  

o πζρεηηζκνί 

o Σχπνο 

o Σίηινο 

o Πεξηγξαθή 

o Γεσγξαθηθή ζέζε 

o Ζκεξνκελία 

 Μνξθνπνίεζε θεηκέλσλ κέζα απφ Δπεμεξγαζηή HTML  

 Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε κνξθή PDF θάζε θφξκαο θαη εμαγσγή ζε Excel πνιιαπιψλ εγγξαθψλ 

γηα ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ άιιεο εθαξκνγέο.  
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 ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηεο ΖΒΓΣΠ κε ζχγρξνλα εξγαιεία θαη ζπκβαηφηεηα κε αλνηθηά 

Γηαδηθηπαθά Πξφηππα, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κειινληηθήο αλαβάζκηζεο 

(επεθηαζηκφηεηα).  

 Γπλαηφηεηα ππνζηήξημεο πνιιαπιψλ γισζζψλ (π.ρ. Διιεληθήο, Αγγιηθήο). 

 Γπλαηφηεηα κειινληηθήο ακθίδξνκεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ κε άιιεο πεγέο 

πιεξνθφξεζεο (π.ρ. άιια portals, ηζηνρψξνπο) κέζσ ηεο  ππνζηήξημεο ηερλνινγηψλ αλάθηεζεο θαη 

πξφζβαζεο ζηνηρείσλ (XML, Web Services, RSS). 

 

Γεληθέο Αξρέο Ζιεθηξνληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

Καηά ηελ ηερληθή πινπνίεζε ηεο ΖΒΓΣΠ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο εμήο αξρέο: 

Αζθάλεια 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηηο ηερληθέο ιχζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ Αζθάιεηα 

ηεο ΖΒΓΣΠ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο απφ νπνηαδήπνηε θαθφβνπιε επίζεζε. H αζθαιήο είζνδνο ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηεο θαηάιιειεο δηαπίζηεπζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο φισλ ησλ κεηαβνιψλ θαη θηλήζεσλ θάζε ρξήζηε (User log) ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ηεο 

ΖΒΓΣΠ. 

Ακεπαιόηηηα & Αξιοπιζηία 

 Ζ ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

θαζψο θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαηά ηελ ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ, είηε θαηά ηελ εηζαγσγή 

πεξηερνκέλνπ είηε θαηά ηελ αλαδήηεζε απηνχ.  

Απόδοζη 

Ζ ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απαηηνχκελε απφδνζε (performance) θαη ηαρχηεηα ιεηηνπξγίαο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ εηζαγσγήο θαη αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ.  

Διαλειηοςπγικόηηηα & διαζςνδεζιμόηηηα 

Ζ ΖΒΓΣΠ ζα απνηειεί πάξνρν πεξηερνκέλνπ πξνο άιια ζπζηήκαηα θαη ειεθηξνληθά κέζα θαη επνκέλσο 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δεδνκέλα κε άιιεο 

εθαξκνγέο κέζσ ηεθκεξησκέλνπ API (Application Programming Interface). Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

αλνηθηή αξρηηεθηνληθή θαη λα δηαηίζεηαη έλαο ζαθψο θαζνξηζκέλνο θαη ηεθκεξησκέλνο ηξφπνο θαη 

κνξθή γηα:  

 ηηο πιεξνθνξίεο (πξφηππα δφκεζεο ησλ δεδνκέλσλ) 

 ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ (ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ θαη πξσηφθνιια κε ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κε ηελ απαηηνχκελε κνξθή) 

 ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα (αζθάιεηα θαη έιεγρνο πξφζβαζεο θαηά ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ) 

 ηελ αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ δηαιεηηνπξγηθψλ ππεξεζηψλ. 

Σςνέπεια και θιλικόηηηα διασείπιζηρ 

Ζ ρξήζε ηεο ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη απιή γηα φιεο ηηο νκάδεο ρξεζηψλ. Ο ζρεδηαζκφο δηεπαθψλ ηεο 

ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ρξεζηηθφηεηα θαη εξγνλνκία, νκνηφκνξθε εκθάληζε 

ζηελ δηεμαγσγή θνηλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηνλ απαηηνχκελν ηξφπν.  

Επεκηαζιμόηηηα & Αςηονομία 

Ζ ΖΒΓΣΠ ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε θαη πινπνηεκέλε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη εχθνιε ε 

κειινληηθή ηεο επέθηαζε κε λέν πεξηερφκελν, θαζψο θαη πιήζνο εμππεξεηνχκελσλ ρξεζηψλ. Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα φρη κφλν 

δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ αιιά θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κέζα απφ ηεθκεξησκέλν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (Application Programmers Interface - API).    

Παξαδνηέν 1.4: Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

 

Γξάζε 1.5: Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 

Ζ εθπαίδεπζε ζα νξίζεη ηε ιήμε ηνπ 1
νπ 

Παθέηνπ Δξγαζίαο θαη ζα θηλεζεί ζε δχν άμνλεο: ζηελ πξνβνιή 

θαη πξνψζεζε ησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη: 

 Σε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα εγρεηξηδίσλ ρξήζεο θαη δηαρείξηζήο 

ηνπ. 
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 Γηελέξγεηα ελφο (1) ζεκηλαξίνπ ζηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηελ ρξήζε θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

ΖΒΓΣΠ.  

 Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα θαιχςεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο, πνπ έρνπλ θαη‟ ειάρηζην σο εμήο: 

 Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 Ζ εθπαίδεπζε ζα ρσξηζηεί ζε δχν ελφηεηεο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ εθαξκνγψλ.  

 Ζ εθπαίδεπζε ζα γίλεη ζε θαηάιιειν ρψξν, πνπ ζα επηιέμεη ν αλάδνρνο. 

 Οη εηζεγεηέο είλαη φινη έκπεηξνη ζην ζεκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν θαη απηφ ζα 

ηεθκεξηψλεηαη κε αληίζηνηρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. 

 Θα ππάξρεη δηαζέζηκν ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έγθαηξα γηα θάζε εθπαίδεπζε. 

 Θα παξέρεη έλα πςεινχ επηπέδνπ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα δείρλεη, ηη είδνο 

εθπαίδεπζεο ζα γίλεηαη γηα νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ, ην επίπεδν απηήο θαη ζε 

πνηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη.  

 Θα παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί.  

 Δπηπιένλ, νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

o Ζ δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

o Οη θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ, πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. 

o Ο πξνηεηλφκελνο αξηζκφο αηφκσλ απφ θάζε θαηεγνξία, πνπ πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα. 

o Θα ππνδείμεη ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο εθπαίδεπζεο, πνπ ζα ρξεηαζζεί. 

o Θα ππνδείμεη ην πιηθφ, ην νπνίν ζα παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη παξαδεηγκάησλ ζηηο απαληήζεηο απηψλ. 

o Θα παξαδψζεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (έληππα, βνεζήκαηα θιπ) ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Πξνζφληα Δθπαηδεπηψλ 

Οη εθπαηδεπηέο ηνπ Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ είλαη ζηειέρε κε αθαδεκατθή θαηάξηηζε θαη κεγάιε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηα πξνζθεξφκελα αληηθείκελα εθπαίδεπζεο. 

Γηα ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Σα Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα ησλ εθπαηδεπηψλ ζα 

ππνβάιινληαη καδί κε φια ηα ππφινηπα ζηελ Πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ Αλάδνρνπ. 

 

Υαξαθηήξαο εκηλαξίσλ 

Γηα ην ελ ιφγσ έξγν, θάζε εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ζα πεξηιακβάλεη ην πνιχ 5 άηνκα. Σα ζεκηλάξηα ζα είλαη 

4σξεο δηάξθεηαο, ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη κέξεο, κε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά, αλά 

ψξα δηδαζθαιίαο ζα γίλεηαη έλα δηάιεηκκα 15‟. Γηα θάζε ζεκηλάξην ζα ρνξεγνχληαη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηα αληίζηνηρα πιήξσο ηεθκεξησκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα. ην ηέινο θάζε ζεκηλαξίνπ ζα 

ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν εθηίκεζεο ζεκηλαξίνπ. 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ζρεδηάζεη έλα εκπεξηζηαησκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα, ην νπνίν λα έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

πξνζσπηθνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη.  

Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, 

νη νπνίεο θαη‟ ειάρηζηνλ δηαθξίλνπλ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπνκέλσλ 

 Γηαρεηξηζηέο ηνπ πζηήκαηνο 

 Γηαρεηξηζηέο Δθαξκνγψλ 

Παξαδνηέν 1.5: Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα ηε ρξήζε ηεο ΖΒΓΣΠ 

 

 

Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηα Social Media 
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Σν ζπγθεθξηκέλν Παθέην Δξγαζίαο αθνξά ζην θνκκάηη ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη πεξηιακβάλεη ηε 

ςεθηνπνίεζε θαη δηάζεζε ζην δηαδίθηπν πιηθνχ πξνβνιήο φπσο: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, δειαδή ην portfolio, «εκπεηξίεο -

πξεζβεπηέο», θαηά ηε δηάξζξσζε ησλ ζεκαηηθψλ πνπ πξνηείλνληαη  

 «Δμαληιεηηθή» ζε γεσγξαθηθφ θαη ζεκαηηθφ επίπεδν θαηαγξαθή θαη νξγάλσζε ησλ ζπλδέζκσλ πνπ 

ζα παξαπέκπνπλ ζηνπο ηζηφηνπνπο - ηζηνζειίδεο φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη ελ δπλάκεη ηνπξηζηηθψλ 

πφξσλ θαη ππνδνκήο ζηνλ Γήκν Μπθφλνπ. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο σο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ αγνξψλ 

ζηφρεπζεο θαη ησλ νκάδσλ ελδηαθέξνληνο, ηνλ εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ γηα 

ηα Social Media ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα:  

 Facebook  

 Twitter  

 YouTube 

 Pinterest 

 Instagram  

Ο ξφινο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ είλαη θνκβηθφο σο πξνο ηε ελίζρπζε θαη δηαρείξηζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

πξννξηζκνχ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε 

ππφινηπεο Αξρέο (Τπνπξγεία, Πεξηθέξεηα, Γήκνη θιπ) θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε ηερλνθξαηηθά πιαίζηα 

θαη ζε φια ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. θνπφο ηνπ παξφληνο έξγνπ  είλαη ε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαηά ηελ  πεξίνδν δηαρείξηζεο ησλ Social Media ηνπ πξννξηζκνχ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απηή ηεο κνξθήο δηαθήκηζεο είλαη:  

 Γηείζδπζε ζε αγνξέο ρσξίο γεσγξαθηθνχο πξννξηζκνχο.  

 ηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη θνηλά. 

 Πξνζέθιπζε «πειαηψλ» ηελ ζηηγκή πνπ αλαδεηνχλ ην πξντφλ. 

 Άκεζε πξνζαξκνγή θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. 

 Απεξηφξηζηε επειημία ζηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ηφπνπ θαη ρξφλνπ εκθάληζεο.  

 Άκεζε ελεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο.  

 Πιήξεηο αλαθνξέο (reports), ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 Υακειφ θφζηνο (θπξίσο ζε ζχγθξηζε κε άιια κέζα) 

 Διεγρφκελν θφζηνο κε απφιπηε αθξίβεηα (PPC - PayPerClick)  

Σν Παθέην Δξγαζίαο 2 πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

 

Γξάζε 2.1: Οινθιεξσκέλν ρέδην Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

Ζ παξνπζία θαη ελεξγνπνίεζε ζηα Social Media απαηηεί ιεπηνκεξή ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ ψζηε λα ελζσκαηψζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ελφο πξννξηζκνχ 

θαζψο επίζεο θαη γηα λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Πξηλ απφ ηελ ελεξγή δξαζηεξηνπνίεζε ζηα Social Media, απαηηείηαη ε εθπφλεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ. Δηδηθφηεξα απαηηείηαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ 

αλαθνξψλ γηα ηνλ Γήκν κε ζηφρν ηελ  κία αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ 

ειιεληθψλ ΟΣΑ ζηα Social Media, θαζψο θαη  επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα παξφκνησλ πξνζπαζεηψλ απφ 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο. 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελφηεηεο:  

 Αλάιπζε Αληαγσληζκνχ θαη Δλδεηθηηθά Παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ πξνζπαζεηψλ απφ Διιάδα θαη 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 Content Strategy: άμνλεο πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξνβάιιεηαη κέζσ ησλ Social Media κε ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο θαη εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ ηεζεί. 
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 Communication Tonality: Όθνο θαη πξνζέγγηζε ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο. 

 Issues Management: Γηαρείξηζε θξίζεσλ φπσο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κέζσ Social Media αιιά 

θαη εθηφο, καδί κε πξνηεηλφκελεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

 Πξνηεηλφκελεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, απνηεινχκελεο απφ δηαξθείο ελέξγεηεο παξνπζίαο θαη 

πξνβνιήο ζηα θνηλσληθά κέζα δηθηχσζεο αιιά θαη κία βαζηθή πξνσζεηηθή ελέξγεηα ε νπνία ζα θέξεη 

ηνλ επηζπκεηφ αληίθηππν (impact).  

 ηνρνζεζία γηα ηηο αγνξέο ζηφρνπο γηα θάζε έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηε Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά 

Social Media κε κεηξήζηκα πνζνηηθά ζηνηρεία. 

Παξαδνηέν 2.1: Καηάξηηζε Δηήζηνπ ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ σο Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θαη Δηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ παξνπζία ηνπ Γήκνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

 

Γξάζε 2.2: Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε Γηαδηθηπαθήο Παξνπζίαο θαη Τινπνίεζε ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

Δημιοςπγία διαδικηςακήρ παποςζίαρ  

Βάζεη ηεο εθπνλεζείζαο ζηξαηεγηθήο ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα πινπνηεζεί ε  δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο 

παξνπζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. ε απηφ ην πιαίζην 

απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ν εηθαζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε 

(development) ηεο παξνπζίαο αλά θνηλσληθφ δίθηπν. Ζ εηθαζηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 

ηηο αμίεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο φπσο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ εθπνλεζείζα ζηξαηεγηθή, δηαηεξψληαο 

ζην ζχλνιν ηεο ηελ αηζζεηηθή νκνηνγέλεηα.  

Διασείπιζη διαδικηςακήρ παποςζίαρ  

Δπίζεο ζα ππάξρεη  δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα. ε απηφ ην 

πιαίζην θαιείηαη λα πινπνηήζεη ηελ εθπνλεζείζα ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα 

δηάζηεκα 12 κελψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία θαη αλάξηεζε κνλαδηθνχ πεξηερνκέλνπ κε 

ζηφρν ηελ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ησλ θαηά ηφπνπο πεξηνρψλ κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

Σαπηφρξνλα ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαζεκεξηλά λα αλαξηά πιηθφ πνπ ζα ηνπ δίλεηαη απφ αξκφδηα 

ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξήζεη φηη θάπνηα θαηαρψξεζε αληίθεηηαη ζηε 

γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ζα κπνξεί λα κελ πξνρσξάεη ζε αλάξηεζε απνζηέιινληαο ηεθκεξησκέλε 

απάληεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Υλοποίηζη Σσεδίος Επικοινωνίαρ και Πποωθηηικών Ενεπγειών 

Πέξα απφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα, απαηηείηαη θαη ε πινπνίεζε πιάλνπ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ν αλάδνρνο ζα πξνηείλεη κέζα 

απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ. ηφρνο είλαη ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο παξνπζίαο ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

κε επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο (fans, followers, subscribers, 

engagementrate θιπ.) 

Δλδεηθηηθά ην έξγν ζα πεξηιακβάλεη:  

Γίθηπν ζην YouTube 

 Γεκηνπξγία θαλαιηνχ ζην YouTube θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

 Γηαρείξηζε θαλαιηνχ  

 Μεηαθφξησζε βίληεν εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία. 

 Μεηαθφξησζε άιισλ βίληεν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο, θαζψο θα βίληεν ζρεηηθψλ κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο. 

 Δηζαγσγή  θαηάιιεισλ metatags γηα ηε βέιηηζηε πξνψζεζε κέζσ ηεο ηερληθήο search engine 

optimization. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη εληφο 6 σξψλ 

ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα.  
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 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Πξνβνιψλ θαη εγγεγξακκέλσλ ζεαηψλ, αλά ρψξα ζηφρν 

Γίθηπν ζην Facebook 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile Γήκνπ Μπθφλνπ θαη Fan page. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα  Διιεληθά θαη αγγιηθά, αλά εκέξα 

θαη' ειάρηζην. 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, θσηνγξαθίεο, άξζξα, links θ.α.) ζρεηηθά κε 

γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ άιισλ δηεζλψλ 

κέζσλ ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη εληφο 6 σξψλ 

ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 100 «θίινη»  αλά  ρψξα  ζηφρν  θαη' ειάρηζην θαη ην άζξνηζκα ησλ κειψλ απφ ηηο μέλεο ρψξεο λα 

ππεξβαίλνπλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ κε θιηκαθσηή αχμεζε. 

 Δπίηεπμε 15.000 Likes κέζσ ειίδαο Οπαδψλ (Fan page)  

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Γηθηχνπ θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν.  

Γίθηπν ζην Twitter 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Καζεκεξηλή ελεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά θαη 

Αγγιηθά. 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 1. 

 Πξνψζεζε κέζσ tweet ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία & αλάξηεζε κέζσ tweet πεξηερνκέλνπ (ζρφιηα, link ζε θσηνγξαθίεο, άξζξα θ.α.) 

ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή. 

 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη εληφο 12 σξψλ 

ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 Πξσηεχνληα Tweets: 500/κήλα 

 χλνιν tweets (πξσηεχνληα & re-tweets): 4.500/ηξίκελν 

4. Γεκηνπξγία δηθηχνπ 5.000 «followers» κε κέιε απινχο ρξήζηεο απφ ηηο ρψξεο ζηφρνπο κε 

θιηκαθσηή αχμεζε. 

5. Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Γηθηχνπ, αλά ρψξα ζηφρν. 

 

 

Γίθηπν ζην Pinterest 

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile θαη δηακφξθσζε εηθαζηηθήο εκθάληζεο, γηα ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ηα αγγιηθά, θαη' ειάρηζηνλ κία 

θνξά ην κήλα.  

 Πξνψζεζε κέζσ κεηακφξθσζεο ςεθηαθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 1. 

 Σαμηλφκεζε θαη νξγάλσζε ηνπ πιηθνχ βάζεη πξννξηζκψλ, ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ζε θαη‟ 

ειάρηζηνλ 20 δηαθνξεηηθέο ζπιινγέο. 
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 Απάληεζε ζρνιίσλ επηζθεπηψλ εληφο 3 σξψλ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη εληφο 12 σξψλ 

ζε αξγίεο θαη ζαββαηνθχξηαθα. 

 Πξσηεχνληα Pins: Καη'ειάρηζηνλ 50 πξσηφηππα pins/έηνο 

 χλνιν Pins(πξσηεχνληα & repins): 200/έηνο 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Γηθηχνπ. 

Γίθηπν ζην Instagram  

 Άλνηγκα ηνπξηζηηθνχ profile Γήκνπ Μπθφλνπ θαη Fan page. 

 Γηαρείξηζε ηνπξηζηηθνχ profile. 

 Δλεκέξσζε ηνπξηζηηθνχ profile κε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα Διιεληθά θαη αγγιηθά, αλά 3 

εκέξεο θαη' ειάρηζην. 

 Αλάξηεζε άιινπ ςεθηαθνχ πιηθνχ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, εληφο 24ψξνπ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

 Γεκηνπξγία θαη αλάξηεζε πεξηερνκέλνπ, θσηνγξαθίεο, ζρεηηθά κε γεγνλφηα θαη εθδειψζεηο 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαθνξψλ άιισλ δηεζλψλ κέζσλ  ελεκέξσζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 Δπίηεπμε 5.000 followers 

 Γεκηνπξγία θαη παξάδνζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή αλαιπηηθήο 3κεληαίαο Αλαθνξάο Δμέιημεο 

Γηθηχνπ θαη απήρεζεο δεκνζηεχζεσλ, αλά ρψξα ζηφρν.  

Παξαδνηέν 2.2: Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκψλ ζε Δπηιεγκέλα Social Media θαη 

Τινπνίεζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη Δηήζηνπ Πιάλνπ Δπηθνηλσλίαο Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

 

Γξάζε 2.3: Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

ε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε 5 ρξεζηψλ (φπνπ 2 δηαρεηξηζηψλ) γηα ην ζχλνιν ησλ Social Media, 

πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 5 εκεξψλ (6 ψξεο εκεξεζίσο) πξνο ηα 

ζηειέρε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαζψο θαη ηε θαζεκεξηλή παξνπζία εκπείξνπ εθπαηδεπηή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε θαη ζπλέρεηα ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζε 

ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. Ζ αηηία γηα ηελ επηινγή κηαο 

πξνζεγγίζεσο κε βάζε ηνλ εθπαηδεπηή, είλαη φηη ε πξνζσπηθή επηβεβαίσζε θαη ε αλζξψπηλε επεμήγεζε, 

παξέρεη κηα πην απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε, πέξαλ ηνπ φηη απνηειεί θαη έλα πξνζσπηθφ θίλεηξν γηα 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θάζε εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (εγρεηξίδην) 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ  

 Σελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο απφ νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ ρξεζηψλ 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. ε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη φηη κεηά ηε ζπκκεηνρή ζε κία ζεηξά, νη εθπαηδεπφκελνη απνθηνχλ πξνζσπηθή 

εκπεηξία ζπκκεηέρνληαο ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο (On the job training). 

Παξαδνηέν 2.3: Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

 

Οη ινγαξηαζκνί social media ηνπ Γήκνπ επηβάιιεηαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ρξήζηεο θαη κέζσ 

δηαθφξσλ εξγαιείσλ λα ηνπο νδεγνχλ ζε κηα ζχγρξνλε, ρξήζηκε θαη ειθπζηηθή ηζηνζειίδα, φπνπ 

κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ ζε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 

Γξάζε 3.1: Καηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ζε δηαθήκηζε ζην 

δηαδίθηπν 

Έληππεο Καηαρσξήζεηο: Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κίαο γεληθήο θαη ηξηψλ ζεκαηηθψλ θαηαρσξήζεσλ 

ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, θηλέδηθα) γηα ρξήζε ζε in-flight πεξηνδηθά, 

ινηπά έληππα εμσηεξηθνχ, έληππα εζσηεξηθνχ γεληθνχ ή εηδηθνχ ραξαθηήξα θαη επηιεγκέλα ηνπξηζηηθά 
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έληππα επξείαο θπθινθνξίαο. Οη θαηαρσξήζεηο ζα  πεξηιακβάλνπλ ειθπζηηθφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαζψο 

θαη θαινγξακκέλα θαη πεξηεθηηθά θείκελα (ειάρηζηε απαίηεζε νη 300 ιέμεηο) ηα νπνία ζα παξνπζηάδνπλ 

ην Γήκν Μπθφλνπ θαη ηνπο θχξηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

αηρκαισηίδνπλ ην  ελδηαθέξνλ ηνπ δπλεηηθνχ επηζθέπηε. 

Α. Γηα ηα έληππα κέζα εζσηεξηθνχ - εμσηεξηθνχ 

 Καηαρψξηζε πεξηνδηθψλ νινζέιηδε 4/ρξσκε. 

 Καηαρψξηζε εθεκεξίδσλ 3ζηειν x20cm. 

πλνιηθφο αξηζκφο θαηαρσξήζεσλ: 10 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηαρσξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά:  

 6 θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα εμσηεξηθνχ: Μία γεληθή θαη κία ζεκαηηθή θαηαρψξεζε ζηηο 

ηξεηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο 

 4 θαηαρσξήζεηο ζε έληππα κέζα ηνπ εζσηεξηθνχ: Μία γεληθή θαη ηξεηο ζεκαηηθέο θαηαρσξήζεηο 

ζε έληππα εζσηεξηθνχ 

 

Β. Γηθηπαθέο θαηαρσξήζεηο: πεξηιακβάλνπλ ην δεκηνπξγηθφ γηα µία γεληθή θαη ηξεηο ζεκαηηθέο 

θαηαρσξήζεηο γηα ρξήζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (banners) γηα ρξήζε ζε δηθηπαθνχο ρψξνπο 

αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη άιινπο ηνπξηζηηθνχο δηθηπαθνχο ρψξνπο, θαηαρσξήζεηο ζε ρψξνπο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα, θηλέδηθα – ζπλνιηθά 

είθνζη ζέκαηα) θαη δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο 

ζρεηηθά µε ηελ κνξθή, ην πεξηερφκελν / ζεκαηηθέο, ηηο ηζηνζειίδεο πξνβνιήο, ηηο ρψξεο πξνβνιήο, ηελ 

επνρή θαη δηάξθεηα πξνβνιήο ησλ θαηαρσξήζεσλ. 

Γηα internet campaign 

 Internet banners 300x250 pixels ή 720x60 pixels. Σα internet banners πξέπεη λα είλαη δπλακηθά ζε 

link κε video πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην YouTube channel. 

Δλδεηθηηθά πξνηεηλφκελα sites γηα πξνβνιή: 

 Booking.com 

 Trip Advisor.com 

 Expedia.com 

 Hotels.com 

 Kayak.com 

 Google.com 

 Facebook.com 

Παξαδνηέα 

Παξαδνηέν 3.1.1: Έληππεο Καηαρσξήζεηο 

Παξαδνηέν 3.1.2: Γηαδηθηπαθέο Καηαρσξήζεηο 

 

Γξάζε 3.2: Αλάπηπμε εθαξκνγήο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα θηλεηά ηειέθσλα 

Ζ δξάζε απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία Δθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα ε νπνία ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ επηζθέπηε ηεο Μπθφλνπ, κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ ηειέθσλνπ, λα ιακβάλεη πιεξνθφξεζε, απεπζείαο 

απφ ηελ ζπζθεπή ηνπ θηλεηνχ ηνπ, γηα κηα ζεηξά ζεκάησλ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Με ηε ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ ιεγφκελσλ «smart phones» μεθίλεζε 

ηαπηφρξνλα θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγψλ ζπκβαηψλ κε ηα smart phones (έμππλα θηλεηά) πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ησλ 

ρξεζηψλ ησλ θηλεηψλ απηψλ. Ζ δπλαηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ έμππλσλ 

θηλεηψλ είλαη ε ζχλδεζε κε ην internet κέζσ 3G/ 4G ή WiFi. Οη εθαξκνγέο απηέο έρνπλ βξεη ηεξάζηηα 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο θαζψο απνηεινχλ λέα εξγαιεία ιήςεο πιεξνθνξηψλ φπνπ ν βαζκφο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ είλαη ζρεηηθφο κε ηνλ βαζκφ άκεζεο πξφζβαζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο κηα ηέηνηαο εθαξκνγήο 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ δηεπθξηλίδνληαο φηη νη εθαξκνγέο απηέο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα πην 
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δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ αγνξά, δειαδή Android, iOS 

θαη Windows Mobile. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία γηα ην Γήκν Μπθφλνπ κηαο native εθαξκνγήο πνπ 

λα εμππεξεηεί θαη λα εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε θηλεηνχ. 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα αλεβνχλ πξνο δηάζεζε ζηα αληίζηνηρα «θαηαζηήκαηα» 

εθαξκνγψλ (Application Stores) ησλ αληηζηνίρσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ.  Ζ δηάζεζε απηψλ ζα είλαη 

δσξεάλ, ρσξίο θακία ρξέσζε απφ ην ρξήζηε. 

Λεηηνπξγηθέο Πξνδηαγξαθέο 

Ζ εθαξκνγή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη εχρξεζηε παξέρνληαο κελνχ θαη ιεηηνπξγίεο πινήγεζεο 

ελζσκαησκέλεο γηα ηε Μχθνλν ππνδεηθλχνληαο κε αθξίβεηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηε 

ζπληνκφηεξε δηαδξνκή απφ θαη πξνο ηα ζεκεία ηα νπνία έρνπλ επηιερζεί απφ ην ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. 

Ζ αξρηθή νζφλε ζα πξνβάιιεη ζηνλ ρξήζηε ηνλ ράξηε κε εζηίαζε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Θα ππάξρεη κηα πνηθηιία απφ ρξσκαηηζκνχο θαη ζχκβνια γηα λα είλαη 

δηαθξηηή θαη πιήξσο αληηιεπηή ε παξερφκελε πιεξνθνξία κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ ράξηε, π.ρ. δηαθνξεηηθά 

ζχκβνια γηα εθθιεζίεο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, παξαιίεο, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία θ.α. θαη δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα γηα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δξφκσλ (κνλνπάηηα, ρσκαηφδξνκνη, αγξνηηθέο νδνί, 

αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη). Ζ εθαξκνγή ζα απνηειείηαη απφ εξγαιεία ηα νπνία ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο ζην ράξηε κέζσ εζηίαζεο θαη κεηαθίλεζεο, ελψ παξάιιεια ν ρξήζηεο ζα 

κπνξεί λα επηιέγεη ηα ζεκεία πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ ζηελ 

πεξηνρή θαη κέζσ ηνπ πξνζσπνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο πην 

ζχληνκεο δηαδξνκέο έηζη ψζηε ζπλδπαζηηθά λα επηζθεθζεί φια ηα κέξε πνπ επηζπκεί.  

Παξάιιεια, ε εθαξκνγή παξέρεη θαη απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο πξνηείλνληαο ζηνλ 

επηζθέπηε κηα ζεηξά απφ ζεκεία ελδηαθέξνληνο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί θαη ζην 

απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα λα νξίζεη ηελ θαηεγνξία ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ πην πνιχ, π.ρ. πην πνιιέο παξαιίεο ιηγφηεξεο εθθιεζίεο. Ζ πξνβνιή ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθνξίαο γηα νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο εθηφο απφ γεσρσξηθή ππφζηαζε ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία, ε νπνία ζα κπνξεί λα είλαη ι.ρ. θείκελν ή εηθφλα. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 

επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δεη πάλσ ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, κε φιε ηελ 

πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία πνπ ηα ζπλνδεχεη, πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε ε νπνία νξίδεηαη 

απφ απηφλ. Σέινο, νη επηζθέπηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο, φηαλ ζπλδεζνχλ ζην δηαδίθηπν ή/θαη ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ζρφιηα γηα ηα κέξε ηα νπνία επηζθέθζεθαλ ηα νπνία κεηά απφ 

έγθξηζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ζα δεκνζηεχνληαη θαη ζα εληάζζνληαη ζηελ πεξηγξαθηθή 

πιεξνθνξία ηεο εθαξκνγήο.  

Σν Παξαδνηέν έρεη σο ζηφρν ηνπ ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Ο επηζθέπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί γηα ηελ αθξηβή ζέζε θαζψο 

θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαηεγνξηψλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία αθνξνχλ ζηνπο ηνπξηζηηθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Παξαδνηένπ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε δπλαηφηεηα πινήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ζε φια ηα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ρσξίο θφζηνο θαη δπζθνιία κέζσ εχρξεζηεο εθαξκνγήο γηα θνξεηέο 

ζπζθεπέο.  

Σν ελ ιφγσ έξγν κπνξεί λα ζεσξεζεί έλαο επθπήο ηνπξηζηηθφο νδεγφο κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηακνλήο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πεξηνρή.  

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηα νθέιε γηα ην Γήκν είλαη: 

 Υξήζε λέσλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο γηα δηάρπζε ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 Πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ απνζέκαηνο. 

 Πξνβνιή θαη ελεκέξσζε γηα ηνπο ηνπξηζηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο πφξνπο ηεο 

πεξηνρήο  

 Πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.  

 Πξνζπάζεηα επηκήθπλζεο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ 

 Κίλεηξν γηα ην δπλεηηθφ επηζθέπηε 

 Βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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 Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ.  

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηα νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο είλαη: 

 Απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 Γπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο ρσξίο θφζηνο θαη δπζθνιία. 

 Γπλαηφηεηα εχξεζεο ηεο πην ζχληνκεο δηαδξνκήο πξνο ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ επηιέγνπλ 

λα επηζθεθζνχλ. 

 Απηνκαηνπνηεκέλν θαη πξνζσπνπνηεκέλν πξφγξακκα πεξηήγεζεο. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο, ηηο ηηκέο, ηελ ηζηνξία, ηα ζρφιηα άιισλ 

επηζθεπηψλ ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο.  

 

Δηδηθφηεξα: Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο: 

 Να δηαηίζεηαη ζε κνξθή γηα iOS / Android / iPhone / iPad / Smartphones / Tablets 

 Γηαλνκή ζε Apple App Store θαη Google Play 

 Πιήξεο ράξηεο γηα πεξηήγεζε ζην Γήκν ρσξίο λα απαηηεί ζχλδεζε ζην internet 

 Γπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο ηνπνζεζίαο φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θάζε ζηηγκή 

 QR Code Reader 

 Δλζσκάησζε / δηαζχλδεζε κε εθαξκνγή Google maps θαη Trip advisor 

 Σαμηδησηηθφο νδεγφο κε ιίζηα μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, θαηαζηεκάησλ θ.ιπ. θνληά ζην ζεκείν 

φπνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο 

 Γηαδξαζηηθφηεηα κε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Ζκεξνιφγην δξαζηεξηνηήησλ / εθδειψζεσλ ζην Γήκν 

 εκεία ελδηαθέξνληνο (αμηνζέαηα, κλεκεία, κνπζεία, εθζέζεηο, εθδειψζεηο) 

 Γπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ κε πξνζσπηθέο "ζεκεηψζεηο" ηνπ ρξήζηε 

(δξνκνιφγηα, δηαδξνκέο, πιεξνθνξίεο γηα ηα επηιεγκέλα απφ ην ρξήζηε ζεκεία ελδηαθέξνληνο - 

αμηνζέαηα, κλεκεία, εζηηαηφξηα, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα, εθδειψζεηο θ.ιπ.) 

 Δπηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο κεηαθνξψλ 

 Πξνηεηλφκελεο πεξηεγήζεηο ζε ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

 Φσηνγξαθηθφ Τιηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ςεθηαθήο εθαξκνγήο 

 1800-2000 Φεθηαθέο Λήςεηο Τςειήο Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 p) 

 3 ιήςεηο γηα θάζε ζεκαηηθή 

 Γεκηνπξγηθφ θαη Δπεμεξγαζία Δηθφλαο 

 Γεκηνπξγία Cd-rom πςειήο αλάιπζεο  35x50 300dpi 

 Γεκηνπξγία Cd-rom αλάιπζεο  internet 800x600 96dpi 

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο κε ηηο θσηνγξαθίεο γηα πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ πιηθνχ 

 Οη θσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ: κλεκεία θαη θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Μπθφλνπ, ηνπηθή 

θνπδίλα θαη ηνπηθά πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξαδνηέα 

Παξαδνηέν 3.2.1: Αλάπηπμε, έιεγρνο θαη νινθιήξσζε εθαξκνγήο ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα 

Παξαδνηέν 3.2.2: 1800-2000 Φεθηαθέο Λήςεηο Τςειήο Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 p) 

Παξαδνηέν 3.2.3: Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

 

Γξάζε 3.3: Πξνσζεηηθφ πιηθφ – ινηπέο ελέξγεηεο 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ηα πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά 

δηθαηψκαηα ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ( θσηνγξαθίεο, βίληεν θαη ακνληάξηζηα πιάλα) γηα 

απεξηφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη γηα πξνβνιή ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Ζ δξάζε απηή πεξηιακβάλεη ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη νπνπδήπνηε ζα έρεη 

παξνπζία ν Γήκνο Μπθφλνπ. Δηδηθφηεξα:  

Σα ζεκαληηθφηεξα πιηθά απηήο ηεο δξάζεο είλαη:  
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α) Έληππν: 10/ζέιηδν, ραξηί 135gr velvet, ζρήκα θιεηζηφ Α5, θαξθίηζα. Δθδφζεηο: Διιεληθφ  10.000 

ηκρ., Αγγιηθφ 30.000 ηκρ., Γεξκαληθφ 20.000 ηκρ., Ρσζηθφ 10.000 ηκρ. 

β) 20  ηειηθά VIDEOS 4Κ: Σα videos ζα είλαη 4Κ. Θα γίλνπλ ην θαζέλα ζε 4 γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, ξψζηθα). Σα ηέζζεξα (4) ζεκαηηθά βίληεν ζα έρνπλ δηάξθεηα 4‟ θαη ην έλα (1) γεληθφ 

5‟. Σν γεληθφ βίληεν ζα είλαη ζπλδπαζκφο θαη ησλ ηεζζάξσλ  ζεκαηηθψλ. Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη cut 

version 30‟‟. 

γ) Press kit: Folder 200 ηκρ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν έληππν, dvd κε φια ηα video θαζψο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζε πςειή αλάιπζε γηα ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes postales. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο 

κε ηηο θσηνγξαθίεο γηα πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ πιηθνχ. Οη θσηνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ: κλεκεία θαη 

θπζηθέο νκνξθηέο ηεο Μπθφλνπ, ηνπηθή θνπδίλα θαη ηνπηθά πξντφληα, δξαζηεξηφηεηεο. 

δ) Newsletters: Πξνηείλεηαη ε παξαγσγή ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ (4) newsletter ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

θείκελα (ηνπιάρηζην 300 ιέμεσλ) θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ζα απνζηέιινληαη ζε επηιεγκέλνπο 

απνδέθηεο. Σα newsletters ζα δηαηίζεληαη ζε ηνπιάρηζην ηέζζεξηο γιψζζεο. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

θαινχληαη λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ζεκαηνινγία ησλ newsletters 

(ππνβάιινληαο, γηα παξάδεηγκα, δείγκα παιηφηεξεο δνπιεηάο ηνπο ή ππφδεηγκα newsletter πνπ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιε εηαηξία ή θνξέα). πλνιηθά: 16 newsletters. 

ε) Γειηία ηχπνπ: Πξνηείλεηαη ε παξαγσγή ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ (4) δειηίσλ Σχπνπ ηα νπνία ζα 

κεηαθξάδνληαη ζε πνιιαπιέο γιψζζεο θαη ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ελψ ζα απνζηέιινληαη θαη ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

ζη) Σελ παξνρή ππεξεζηψλ νξγάλσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζηηο εθζέζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ζε απηέο 

Ο Αλάδνρνο, ζα νξγαλψζεη ηελ εθζεζηαθή ζπκκεηνρή θαη ζα ζηειερψζεη ηα πεξίπηεξα ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 3 Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο.  

Δηδηθφηεξα, δηαζθάιηζε εθζεζηαθνχ ρψξνπ: Ο Αλάδνρνο ζα δηαζθαιίζεη εθζεζηαθφ ρψξν ή εθζεζηαθή 

παξνπζία γηα ην Γήκν Μπθφλνπ σο ζπλ-εθζέηε ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ζε ηξεηο Γηεζλείο κε 

βάζε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο αλαινγίεο έθηαζεο πνπ ζα νξηνζεηήζεη αλά ζπλ-εθζέηε ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ 

Αηγαίνπ θαη εθφζνλ ζπκκεηέρεη ζηε έθζεζε θαη παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαο σο ζπλ-εθζέηε ζε 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ή/ θαη Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ηειέρσζε ηνπξηζηηθψλ πεξηπηέξσλ: Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζηειερψζεη ηα πεξίπηεξα κε έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο ή ζπλεξγάηε ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη ζην πεξίπηεξν ηνπ Γήκνπ 

φιεο ηηο εκέξεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εθζέζεσλ. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ηνπ ζα 

βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Σα ζηειέρε ηεο Αλαδφρνπ κπνξνχλ λα απνηεινχλ είηε κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ 

είηε θαη έθηαθην, ζε θάζε πεξίπησζε, φκσο, λα είλαη γλψζηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ θαη ηεο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία λα νκηινχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ αγγιηθή 

γιψζζα θαη ηελ θαηά ηφπν νκηινχκελε γιψζζα. Σα ζηειέρε ηνπ αλαδφρνπ νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο ηεο Έθζεζεο θαζ‟ φιε ηεο δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο, φπσο θαη πξηλ απφ απηήλ, γηα 

ηνλ έιεγρν ηνπ ρψξνπ θαη ηελ άθημε ηνπ έληππνπ πιηθνχ 

 

 

 

Παξαδνηέα 

Παξαδνηέν 3.3.1: Έληππν 10ζέιηδν 

Παξαδνηέν 3.3.2: Videos 4K 

Παξαδνηέν 3.3.3: Press Kit 

Παξαδνηέν 3.3.4: Newsletters 

Παξαδνηέν 3.3.5: Γειηία Σχπνπ 

Παξαδνηέν 3.3.6: πκκεηνρή ζε ηξεηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Δθζέζεηο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΈΡΓΟΤ –ΠΛΖΡΧΜΔ  
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Σν Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα 12 κήλεο. 

 

ηνλ Πίλαθα θαηαγξάθνληαη ηα Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ θαη ε ρξνληθή ηνπο θαηαλνκή:  

 

 

ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΖΝΑ 

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

Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο» 

Γξάζε 1.1: 
Δπηζθφπεζε 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.1: 

Μειέηε Δπηζθφπεζεο 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

(Destination Audit) 

            

Γξάζε 1.2: 
Αλάιπζε Αγνξψλ 

& Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.2: 

Μειέηε Αλάιπζεο 

Αγνξψλ θαη Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

            

Γξάζε 1.3: 
Γεκηνπξγία 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Πξνγξακκάησλ 

Θεκαηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.3: 

Μειέηε Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ 

θαη Δγρεηξίδην Θεκαηηθψλ 

Σνπξηζηηθψλ Δκπεηξηψλ 

            

Γξάζε 1.4: 
Ζιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

(ΖΒΓΣΠ) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.4: 

Ζιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

            

Γξάζε 1.5: 
Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.5: 

Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην 

γηα ηε ρξήζε ηεο ΖΒΓΣΠ 

            

Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηα Social Media 

Γξάζε 2.1: 

Οινθιεξσκέλν 

ρέδην 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.1: 

Καηάξηηζε Δηήζηνπ 

ρεδίνπ Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ 

ζηα Μέζα Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο θαη Δηθαζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ πξνηάζεσλ 

γηα ηελ παξνπζία ηνπ 

Γήκνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 
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ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΖΝΑ 

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

Γξάζε 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε 

Γηαδηθηπαθήο 

Παξνπζίαο θαη 

Τινπνίεζε ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε Λνγαξηαζκψλ 

ζε Δπηιεγκέλα Social 

Media θαη Τινπνίεζε 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη 

Δηήζηνπ Πιάλνπ 

Δπηθνηλσλίαο 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ 

            

Γξάζε 2.3: 

Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ 

ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.3: 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

            

Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 

Γξάζε 3.1: 

Καηαρσξήζεηο ζε 

έληππα κέζα 

εζσηεξηθνχ - 

εμσηεξηθνχ θαζψο 

θαη ζε δηαθήκηζε 

ζην δηαδίθηπν 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Έληππεο Καηαρσξήζεηο 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Γηαδηθηπαθέο 

Καηαρσξήζεηο 

            

Γξάζε 3.2: 

Αλάπηπμε 

εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα 

θηλεηά ηειέθσλα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.1: 

Αλάπηπμε, έιεγρνο θαη 

νινθιήξσζε εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα θηλεηά 

ηειέθσλα 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.2: 

1800-2000 Φεθηαθέο 

Λήςεηο Τςειήο 

Δπθξίλεηαο  (5616 x 3744 

p) 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.3: 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

            

Γξάζε 3.3: 

Πξνσζεηηθφ πιηθφ 

– ινηπέο ελέξγεηεο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.1:  

Έληππν 10/ζέιηδν 

Δθδφζεηο: Διιεληθφ 

10.000 ηκρ., Αγγιηθφ 

30.000 ηκρ., Γεξκαληθφ 

20.000 ηκρ., Ρσζηθφ 

10.000 ηκρ. 
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ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΖΝΑ 

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

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.2:  

VIDEOS 4K 

20  VIDEOS 4θ. Θα 

γίλνπλ ην θαζέλα ζε 4 

γιψζζεο (ειιεληθά, 

αγγιηθά, γεξκαληθά, 

ξψζηθα). Σα ηέζζεξα (4) 

ζεκαηηθά βίληεν ζα έρνπλ 

δηάξθεηα 4‟ θαη ην έλα (1) 

γεληθφ 5‟. Σν γεληθφ 

βίληεν ζα είλαη 

ζπλδπαζκφο θαη ησλ 

ηεζζάξσλ  ζεκαηηθψλ. 

Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη 

cut version 30‟‟. 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.3:  

Press kit 

Folder 200 ηκρ. ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν 

έληππν, dvd κε φια ηα 

video θαζψο θαη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζε 

πςειή αλάιπζε γηα 

ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes 

postales. Γεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο κε ηηο 

θσηνγξαθίεο γηα 

πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ 

πιηθνχ. 

            

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.4:  

Newsletters 

Παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ 

(4) ηεζζάξσλ newsletters 

θαη απνζηνιή ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

Σα newsletter ζα 

δηαηίζεληαη ζε ηνπιάρηζην 

ηέζζεξηο γιψζζεο. 

            

 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.5: 

Γειηία Σχπνπ 

Παξαγσγή ηνπιάρηζην 

ηεζζάξσλ (4) δειηίσλ 

Σχπνπ ηα νπνία ζα 

κεηαθξάδνληαη ζε 

πνιιαπιέο γιψζζεο θαη 

ζα αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ελψ ζα 

απνζηέιινληαη θαη ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 
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ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
ΜΖΝΑ 

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

 

Παξαδνηέν 3.3.6: 

πκκεηνρή ζε ηξεηο 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Δθζέζεηο 

            

 

Γηα θάζε παξαδνηέν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπγθαιεί ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 

πξνθεηκέλνπ λα ην ειέγμεη θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ Παξαδνηέσλ, κεηά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο θαη Αλαδφρνπ, ζα θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε. 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνθεηκέλνπ: 

 λα εκπεδψζεη ηε θηινζνθία, ηηο αξρέο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ επηθνηλσληαθνχ ηνπ ζρεδίνπ, 

 λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ, 

 λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, 

 λα ηεξήζεη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ θαη λα κεξηκλήζεη εγθαίξσο 

γηα φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνεηνηκαζίεο έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπο, 

 λα αληηκεησπίδεη κε επειημία ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ σο πξνο ην 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαδνηέσλ, 

 λα ππνζηεξίδεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα 

παξνπζηαζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, 

 λα δψζεη έκθαζε ζηε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ζε πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, 

 λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο ηεο ρψξαο φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ θαη ηνλ ΔΟΣ,  

 λα παξαδίδεη εγθαίξσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πιήξεο αξρείν κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία 

ηεθκεξίσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη, 

  λα παξαδίδεη ζην ηέινο θάζε δηκήλνπ από ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Έθζεζε 

Αλαθνξάο Πξνόδνπ, ζηελ νπνία ζα θάλεη αλαθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, ζηελ πξόνδν θαη 

ζηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ παξαδνηέσλ, εληόο ηνπ δηκήλνπ  αλαθνξάο. 

 

ιεο νη εξγαζίεο ηνπ Άξζξνπ 33 ζα εθηειεζηνχλ ζηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ, ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη φπνπ αιινχ θξηζεί ζθφπηκν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο πηζαλά λα θιεζεί λα ζπκκεηέρεη ζε ηερληθέο ζπλαληήζεηο αιιά θαη ζε ελέξγεηεο 

πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζην επξχ θνηλφ. 

ΑΡΘΡΟ 37: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 282.258,06€ 

(δηαθφζηεο νγδφληα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα πελήληα νθηψ επξψ θαη έμη ιεπηά) πιένλ ΦΠΑ 24% χςνπο  

67.741,94€ (εμήληα επηά ρηιηάδεο επηαθφζηα ζαξάληα έλα επξψ θαη ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά),  δειαδή 

ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 350.000 € (ηξηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ).   

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ην πξνβιεπφκελν παξαζηαηηθφ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη παξαθξαηήζεηο 

θφξνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 

ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.  
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O Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θάζε θφξν, παξαθξάηεζε θφξνπ, θάζε εηζθνξά, θαζψο θαη παξαθξάηεζε 

0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011), γηα ηα νπνία 

ζχκθσλα κε ηνλ λφκν είλαη ππφρξενο. 

Ο ηξφπνο πιεξσκήο πξνζδηνξίδεηαη σο αθνινχζσο :  

Α)  Ζ πξψηε δφζε πνζνχ ζα αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ 

ηελ επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Παξαδνηέσλ - Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ 

εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο» 

Β)  Ζ δεχηεξε δφζε πνζνχ ζα αληηζηνηρεί ζην 40% ηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ 

ηελ επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Παξαδνηέσλ,-  Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηα Social Media 
Γ)  Ζ ηξίηε δφζε πνζνχ ζα αληηζηνηρεί ζην 20% ηνπ ηηκήκαηνο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απφ ηελ 

επηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ησλ Παξαδνηέσλ -  Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ έθδνζε νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη 

κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ). 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφο πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 

κφλν απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσλ ππεξεζηψλ ν Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη άιιεο 

ακνηβήο ή απνδεκηψζεσλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ. 

 

                                                                                    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

                                                                                ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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ΜΔΡΟ Γ’ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο 

(ΔΔΔΠ) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πξνκήζεηαο (ΔΔΔΠ) 

 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
 
 
 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 

που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει χρησιμοποιηθεί  η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται  στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο 

2017-105168 

Αξηζκφο αλαθνίλσζεο ζηελ ΔΔ: 

148_/S 306-611   

URL ηεο ΔΔ 
 

National Official Journal 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 

με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
 

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Υψξα: 

Ελλάδα 
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Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

Type of procedure 

Open procedure 

Σίηινο:
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ΔΡΑΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 2017-2018 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Αντικείμενο  της σύμβασης είναι η υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής 

του Δήμου Μυκόνου, συμπληρωματικών: με τις δράσεις Σουριστικής  Προβολής 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με τις δράσεις Σουριστικής  Προβολής που 

εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, από τον ΕΟΣ. Οι δράσεις τουριστικής προβολής 

έχουν ως στόχο την προώθηση του υφιστάμενου προϊόντος όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί και προσφέρεται στη Μύκονο (ΒΛ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): 

- 
 

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
 
 
 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
 

Δπσλπκία: 

- 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πφιε: 

- 

Υψξα: 

--- 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

- 

Ζι. ηαρ/κείν: 

- 

Σειέθσλν: 

- 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

- 

Αξηζ. ΦΠΑ,  εθφζνλ ππάξρεη: 

- 

Δάλ δελ ππάξρεη αξηζκφο ΦΠΑ,  λα αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
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- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» 

ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

- 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 
 
 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

•  Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας,  στην ενότητα 

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 

το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 

υπογράψτε το μέρος VI. 

 
α) λα αλαθέξεηε ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

- 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 

γ) Να  αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή 

ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν: 

-
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δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

•  Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες  Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
 

 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο, κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο δηαηίζεηαη απηή 

δσξεάλ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, λα αλαθέξεηε: 

- 
 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

•  Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
 

 
α) Να  αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ φκηιν 

 

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

- 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: 

- 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο νκίινπ: 

- 
 
 

Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, έλδεημε γηα ηελ/ηηο παξηίδα/εο γηα ηηο νπνίεο 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά:
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- 
 
 
 
 
Β:  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

#1 
 

 
 

•  Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 

των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 

φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
 

 
Όλνκα 

- 

Δπψλπκν 

- 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο 

- 

Σφπνο γέλλεζεο 

- 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

- 

Σαρ. θσδ.: 

- 

Πφιε: 

- 

Υψξα: 

--- 

Ζι. ηαρ/κείν: 

- 

Σειέθσλν: 

- 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

- 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
 

(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

- 
 
 

Γ: Πιεξνξνθίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

•  Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς 

και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές  οντότητες, δεόντως 

συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

ημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει  κάθε τεχνικό 

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 

και, όταν πρόκειται  για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 

τις τεχνικές  υπηρεσίες που ο οικονομικός  φορέας μπορεί να καλέσει για την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές  για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 

οποίες στηρίζεται ο οικονομικός  φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 

οντότητες. 
 
 
 

Γ:  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 

δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

 

•  (Σο τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα  φορέα). 
 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Δάλ λαη θαη ζην κέηξν πνπ είλαη γλσζηνί, παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ: 

- 
 

•  Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία  υπεργολάβων). 
 

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
 
 
 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 
 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 

αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος  (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γηαθζνξά 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
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ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 

της σύμβασης περί της καταπολέμησης  της δωροδοκίας  στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας  στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει  επίσης τη διαφθορά όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα  φορέα) ή 

του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Απάηε 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 

1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του υμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο 

λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει  επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα 

εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

-
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Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση  της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση  της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Τπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,  διευθυντικού 

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 
 

 

Β:  Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 2 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 

αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Καηαβνιή θφξσλ 

Παρέβη ο οικονομικός  φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα  φορέα, εάν είναι άλλο από τη 

χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερφκελν πνζφ 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να  αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

- 

ε  πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο οικονομικός  φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Παραβίασε ο οικονομικός  φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα  φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;





-
13- 

 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οηθεία ρψξα ή θξάηνο κέινο 

--- 

Δλερφκελν πνζφ 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 

απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να  αλαθεξζεί ε εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο ηεο απφθαζεο. 

- 

ε  πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε 

απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

- 

Πεξηγξάςηε πνηά κέζα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

- 

Ο οικονομικός  φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL
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- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 
 
 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

ην άξζξν 57 παξάγξαθνο 4 ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ νξίδνληαη νη 

αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός  φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει  τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός  φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει  τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι





❍ Ναι 

❍ Όχι 
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❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο οικονομικός  φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει  τις υποχρεώσεις του στον 

τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Πηψρεπζε 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός  φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Αθεξεγγπφηεηα 

Αποτελεί ο οικονομικός  φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας  ή 

παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Γηαθαλνληζκφο κε ηνπο πηζησηέο 

Βρίσκεται ο οικονομικός  φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι
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Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Καηάζηαζε αλάινγε ηεο πηψρεπζεο, δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

Βρίσκεται ο οικονομικός  φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 

κατάσταση,  προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

νομοθετικές  και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία  του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 

διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
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Έχουν ανασταλεί  οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες  δωρεάν για τις αρχές από τη βάση 

δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κσδηθφο 

- 

Δθδφηεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

Έχει συνάψει ο οικονομικός  φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε
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- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έχει διαπράξει  ο οικονομικός  φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 

περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

Είναι ο οικονομικός  φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 

ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Έχει ο οικονομικός  φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα  ή έχει κατ’ 

άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Πξφσξε ιήμε, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
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Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παξαθαιείζηε λα ηα πεξηγξάςεηε 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα παξνρήο ησλ 

απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο 

Ο οικονομικός  φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση  της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων  επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα  φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει  να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται  να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Μ Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήοέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
 
 
 

α:  Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
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Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη 
 

Ηθαλνπνηεί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Λήμε 
 
 
 

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία  που έχω αναφέρει 

σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν 

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα  να λάβει τα 

σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός  φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή  διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία  αναφοράς 

των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα  στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα  φορέα να το πράξει] ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 

κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 

[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα  φορέα, 

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς 

τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 

παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ζκεξνκελία
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- 

Σφπνο 

- 

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΔΧΝ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΠ‟ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ΠΟΟ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: Γήκν Μπθφλνπ ………………………………… 

 
Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ………………………………… γηα ΔΤΡΧ ………………… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

γηα ηελ  ζπκκεηνρή ηνπ/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. κε αληηθείκελν 

…………………………………………………………………………… θαη θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ……………………………… 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ςπέπ ος η εγγύηζη) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε πέληε  (5) 

εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα …………………………………. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Β: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ             ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ  ΔΚΣΔΛΔΖ 

 
 

 

Δθδφηεο : 

………………………………………………………………………………………………………

…………… Ζκεξνκελία Έθδνζεο : 

……………………………………………………………………………………………….  

Πξνο ην Γήκν Μπθφλνπ  
 

 

Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΧ ………………… 
 

 
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε)  

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο 

γηα ηελ  ζπκκεηνρή ηνπ/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... 

Γηαθήξπμε.................................................... γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. κε 

αληηθείκελν ……………………………………………………………………………»  
 

 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίνλ έρνπκε εγγπεζεί κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο 

θαηαβάιινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε 

βάξνπο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα κέζα ζε πέληε  (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο 

πξνο εκάο. 
 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 
 

 

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 

 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 





ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΕΤΦΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΦΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: «ΔΡΑΕΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤ  ΜΤΚΟΝΟΤ  2017- 2018» 

26 

 

  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI:   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ 

ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Δπψλπκν:  Όλνκα:  

Παηξψλπκν:  Μεηξψλπκν:  

Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:  Σφπνο Γέλλεζεο:  

Σειέθσλν:  E-mail:  

Fax:   

Γηεχζπλζε Καηνηθίαο:  

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Όλνκα Ηδξχκαηνο Σίηινο Πηπρίνπ Δηδηθφηεηα 

Ζκεξνκελία 

Απφθηεζεο 

Πηπρίνπ 

    

    

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΔΛΔΥΟΤ 

(ζην πξνηεηλφκελν, απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν, ζρήκα δηνίθεζεο Έξγνπ) 

 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ 

Έξγν (ή Θέζε) Δξγνδφηεο 
Ρφινο θαη Καζήθνληα ζην 

Έξγν (ή Θέζε) 

Απαζρφιεζε ζην Έξγν 

Πεξίνδνο 

(απφ – έσο) 

AM 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Ο (ππν) θάθεινο  «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», πεξηιακβάλεη, πέξα ηνπ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην αθφινπζν, πνπ 

αθνξά ζηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο ηεο πξνζθνξάο ζε ηηκέο κνλάδνο γηα θάζε είδνο 

πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο αλά παξαδνηέν: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 

 

  ΓΡΑΔΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

ΤΝΟΛΟ 

ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ 

ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ (€) 
ΦΠΑ (€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΔ ΦΠΑ (€) 

Παθέην Δξγαζίαο 1: Γεκηνπξγία εηδηθψλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο» 

Γξάζε 1.1: 
Δπηζθφπεζε 

Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ 

(Destination 

Audit) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.1: Μειέηε 

Δπηζθφπεζεο Σνπξηζηηθνχ 

Πξννξηζκνχ (Destination 

Audit) 

6.000,00       

Γξάζε 1.2: 
Αλάιπζε 

Αγνξψλ & 

Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.2: Μειέηε 

Αλάιπζεο Αγνξψλ θαη Σχπσλ 

Δπηζθεπηψλ 

9.000,00       

Γξάζε 1.3: 
Γεκηνπξγία 

Υαξηνθπιαθίνπ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη 

Πξνγξακκάησλ 

Θεκαηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.3: Μειέηε 

Υαξηνθπιαθίνπ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ θαη Δγρεηξίδην 

Θεκαηηθψλ Σνπξηζηηθψλ 

Δκπεηξηψλ 

8.000,00       

Γξάζε 1.4: 
Ζιεθηξνληθή 

Βάζε 

Γεδνκέλσλ 

Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

(ΖΒΓΣΠ) 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.4: 

Ζιεθηξνληθή Βάζε 

Γεδνκέλσλ Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ 

15.000,00       

Γξάζε 1.5: 
Δθπαηδεπηηθφ 

εκηλάξην 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 1.5: 

Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην γηα 

ηε ρξήζε ηεο ΖΒΓΣΠ 

2.000,00       

Παθέην Δξγαζίαο 2: Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ 

πξννξηζκνχ ζηα Social Media 
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Γξάζε 2.1: 

Οινθιεξσκέλν 

ρέδην 

Δπηθνηλσλίαο 

θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.1: 

Καηάξηηζε Δηήζηνπ ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο θαη 

Πξνσζεηηθψλ Δλεξγεηψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ σο 

Σνπξηζηηθνχ Πξννξηζκνχ ζηα 

Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

θαη Δηθαζηηθή πξνζέγγηζε θαη 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ Γήκνπ ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

15.000,00       

Γξάζε 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη 

Γηαρείξηζε 

Γηαδηθηπαθήο 

Παξνπζίαο θαη 

Τινπνίεζε 

ρεδίνπ 

Δπηθνηλσλίαο 

θαη 

Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.2: 

Γεκηνπξγία θαη Γηαρείξηζε 

Λνγαξηαζκψλ ζε Δπηιεγκέλα 

Social Media θαη Τινπνίεζε 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ θαη 

Δηήζηνπ Πιάλνπ 

Δπηθνηλσλίαο Πξνσζεηηθψλ 

Δλεξγεηψλ 

65.000,00       

Γξάζε 2.3: 

Δθπαίδεπζε 

ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ 

ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 2.3: 

Δθπαίδεπζε ζηειερψλ ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα 

10.000,00       

Παθέην Δξγαζίαο 3: πλδπαζκέλεο ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ 

Γξάζε 3.1: 

Καηαρσξήζεηο 

ζε έληππα κέζα 

εζσηεξηθνχ - 

εμσηεξηθνχ 

θαζψο θαη ζε 

δηαθήκηζε ζην 

δηαδίθηπν 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Έληππεο Καηαρσξήζεηο 
35.000,00       

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.1.1: 

Γηαδηθηπαθέο Καηαρσξήζεηο 
40.000,00       

Γξάζε 3.2: 

Αλάπηπμε 

εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο 

γηα θηλεηά 

ηειέθσλα 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.1: 

Αλάπηπμε, έιεγρνο θαη 

νινθιήξσζε εθαξκνγήο 

ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

γηα θηλεηά ηειέθσλα 

10.000,00       

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.2: 1800-

2000 Φεθηαθέο Λήςεηο 

Τςειήο Δπθξίλεηαο  (5616 x 

3744 p) 

3.000,00       

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.2.3: 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία θαη 

εθπαίδεπζε ρξεζηψλ 

2.000,00       

Γξάζε 3.3: 

Πξνσζεηηθφ 

πιηθφ – ινηπέο 

ελέξγεηεο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.1:  

90.000,00       

Έληππν 10/ζέιηδν 

Δθδφζεηο: Διιεληθφ 10.000 

ηκρ., Αγγιηθφ 30.000 ηκρ., 

Γεξκαληθφ 20.000 ηκρ., 

Ρσζηθφ 10.000 ηκρ. 
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.2:  

10.000,00       

VIDEOS 4K 

20  VIDEOS 4θ. Θα γίλνπλ ην 

θαζέλα ζε 4 γιψζζεο 

(ειιεληθά, αγγιηθά, 

γεξκαληθά, ξψζηθα). Σα 

ηέζζεξα (4) ζεκαηηθά βίληεν 

ζα έρνπλ δηάξθεηα 4‟ θαη ην 

έλα (1) γεληθφ 5‟. Σν γεληθφ 

βίληεν ζα είλαη ζπλδπαζκφο 

θαη ησλ ηεζζάξσλ  ζεκαηηθψλ. 

Απφ θάζε βίληεν ζα γίλεη cut 

version 30‟‟. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.3:  

10.000,00       

Press kit 

Folder 200 ηκρ. ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 16/ζέιηδν 

έληππν, dvd κε φια ηα video 

θαζψο θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

ζε πςειή αλάιπζε γηα 

ειεχζεξε ρξήζε. 4 cartes 

postales. Γεκηνπξγία 

ηζηνζειίδαο κε ηηο 

θσηνγξαθίεο γηα 

πξνεπηζθφπεζε φινπ ηνπ 

πιηθνχ. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.4:  

Newsletters 

6.000,00       

Παξαγσγή ηνπιάρηζηνλ (4) 

ηεζζάξσλ newsletters θαη 

απνζηνιή ζε επηιεγκέλνπο 

απνδέθηεο. Σα newsletter ζα 

δηαηίζεληαη ζε ηνπιάρηζην 

ηέζζεξηο γιψζζεο. 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ 3.3.5: Γειηία 

Σχπνπ 
        

Παξαγσγή ηνπιάρηζην 

ηεζζάξσλ (4) δειηίσλ Σχπνπ 

ηα νπνία ζα κεηαθξάδνληαη ζε 

πνιιαπιέο γιψζζεο θαη ζα 

αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ελψ ζα απνζηέιινληαη θαη ζε 

επηιεγκέλνπο απνδέθηεο. 

4.000,00       

Παξαδνηέν 3.3.6: πκκεηνρή 

ζε ηξεηο Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο 

Δθζέζεηο 

10.000,00    

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε επξψ  θαη νινγξάθσο : 

πλνιηθή Καζαξή Αμία ………………………………………………………………………. 
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ΦΠΑ …………………………………………………………………… 

πλνιηθή Αμία .……………………………………………………………………….……....                                                                                                                                                                                                                            

Μχθνλνο      ……/…/20…….      Ο Πξνζθέξσλ  

    (Τπνγξαθή θαη  θξαγίδα) 
 




