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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμοτικό Κατάςτθμα, Γιαλόσ – Ακτι 
Καμπάνθ, Μφκονοσ 

Ρόλθ Μφκονοσ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 84600 

Τθλζφωνο 22893 60100 

Φαξ 22890 22229 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χατηθνάκθ Ευαγγελία 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.mykonos.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Μυκόνου (μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι) και ανικει ςτουσ Φορείσ τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτον υποτομζα Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ Βακμοφ 
(ΟΤΑ Αϋ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, ειδικότερα με 
Ανοικτό Θλεκτρονικό Διαγωνιςμό (άνω των ορίων) με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.  

 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ 
(ΕΤΡΑ). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τουσ ΚΑ 30-6142.0002 με το ποςό των 
189.034,00€ (ίδιοι πόροι) και ΚΑ 61-6142.0001 με το ποςό των 140.000,00€ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Διμου Μυκόνου,  
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Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο πλαίςιο τθσ Ρρόςκλθςθσ με τίτλο «Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτον 
τομζα του πολιτιςμοφ για τον εμπλουτιςμό του τουριςμοφ τθσ εμπειρίασ» (κωδικόσ: ΝΑΙΓ51 και  αρικμ. 
2237), του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Νότιο Αιγαίο» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5010704.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ υλοποίθςθ του ζργου «Εφαρμογζσ εικονικισ ΚΑΙ επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου». 

Το ζργο ςυνδυάηει τα πλζον καινοτόμα διαδραςτικά εργαλεία όπωσ θ εικονικι πραγματικότθτα και θ 
επαυξθμζνθ πραγματικότθτα για να αλλάξει τον τρόπο που τόςο οι διαδικτυακοί επιςκζπτεσ του νθςιοφ 
αλλά και αυτοί που επιςκζπτονται το νθςί μακαίνουν και βιϊνουν τθν ιςτορία,  τον πολιτιςμό, τα ικθ και 
τα ζκιμα του τόπου. Ειδικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ ανάπτυξθ των παρακάτω 
εφαρμογϊν: 

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 
μεταφραςμζνθ ςε 4 γλϊςςεσ 

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)" μεταφραςμζνθ ςε 4 
γλϊςςεσ 

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos Giants Hunt" μεταφραςμζνθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

Ολοκλθρωμζνο Ραιχνίδι με 3D γραφικά («Gaming Delos: the myths») μεταφραςμζνο ςε 4 γλϊςςεσ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 72000000-5: Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 329.034,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 265.350,00 ΦΡΑ : € 63.684,00) 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα (10) μινεσ.   

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  
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 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" 
και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 1,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »2 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, άρκρο 209 παράγραφοσ 9, εδάφιο βϋ. 

 Του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. 

 Τθσ με αρ.πρωτ 1507/06-05-2019 Απόφαςθσ Ζνταξθσ  για τθν πράξθ με τίτλο «Εφαρμογζσ εικονικισ ΚΑΙ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του 
Διμου Μυκόνου», με κωδικό ΟΡΣ 5010704 ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

 Τθν με αρ. 107/2020 απόφαςθ τθσ ΟΕ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 2θ Αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2020. 

 Τθν με αρ. 66/2020 απόφαςθ του ΔΣ με τθν οποία εγκρίκθκε θ 2θ Αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ 
οικονομικοφ ζτουσ 2020. 

 Το πρωτογενζσ αίτθμα με ΑΔΑΜ 20REQ007647063, το οποίο καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 Τθν υπ’ αρικμ Απόφαςθ Ρολυετοφσ Δαπάνθσ του Δθμάρχου Μυκόνου  για τθν εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω 
υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τθν οποία δεςμεφκθκε πίςτωςθ ποςοφ για τθν ανωτζρω δαπάνθ ςε βάροσ 
των ΚΑ 30-6142.0002 με το ποςό των 189.034,00€ και ΚΑ 61-6142.0001 με το ποςό των 140.000,00 € 
του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020.  

                                                           
1
 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 

2021  
2
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
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 Τθν με αρικμ. 168/2020 απόφαςθ τθσ ΟΕ με τθν οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ και κακορίςτθκαν οι όροι 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.  

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Παραςκευι  15/01/2021 και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» κα γίνει τθν 
21θ/01/2021, θμζρα Πζπμτθ και ϊρα 10:00 πμ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτθν Υπθρεςία 
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ  

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016.  

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςτθ διεφκυνςθ : www.mykonos.gr    

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 
 θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ  
 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 
 Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 
 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο4. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ 
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.5 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).6 

                                                           
 
5
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

6
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
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Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα7. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό κα κάνουν χριςθ του υποδείγματοσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, που επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα V. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

                                                           
7
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
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β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι 5.307,00€ (πζντε χιλιάδεσ 
τριακόςια επτά ευρϊ).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.7 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ8:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

                                                           
8
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ 

του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, 

γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα  
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του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν 

εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των 

είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. 

2.2.3.2Α. Αν ο οικονομικόσ φορζασ τθσ παρ. 2 είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα 

του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι 

διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 

τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Οι περ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 

διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3 *Παραμζνει για λόγουσ αρίκμθςθσ+ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
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επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

 Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ 9 ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

                                                           
9
      Ρρβλ. άρκρο 75 παρ 2 ν.4412/2016  
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Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα (υποψθφίου) για τισ τρεισ 

τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019) πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 

200% του προχπολογιςμοφ του  υπό ανάκεςθ ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ).  

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να τουλάχιςτον ίςοσ με  το 100% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 

 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, τα ανωτζρω κριτιρια χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ ελζγχονται 

για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε αυτζσ ακροιςτικά. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

κάκε προςφζρων πρζπει να ζχει εκτελζςει κατά τθν τελευταία τριετία (2017 ζωσ και 2019),  για φορείσ του 

δθμοςίου ι/και του ιδιωτικοφ τομζα, ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, τουλάχιςτον δφο (2) αντίςτοιχα με το 

προκθρυςςόμενο, ζργο, κακζνα από τα οποία είναι αξίασ τουλάχιςτον αυτισ του προκθρυςςόμενου 

ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), και τα οποία ωσ προσ το αντικείμενο ακροιςτικά καλφπτουν τα 

παρακάτω: 

Ανάπτυξθ Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και πολυμεςικϊν εφαρμογϊν για το διαδίκτυο και για φορθτζσ 

ςυςκευζσ (smartphones, tablets) για τουριςτικι / πολιτιςτικι προβολι, οι οποίεσ να περιζχουν μεταξφ 

άλλων τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ, εικονικζσ περιθγιςεισ, πανοραμικζσ φωτογραφίεσ, 360-video. 

Ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ υλικοφ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν τελικι ανάδειξθ και προβολι του. 

 

Να διακζτει κατ’ ελάχιςτον  Ομάδα ζργου  με  τεκμθριωμζνθ εμπειρία ωσ  εξισ:   

Ζναν (1) Τπεφκυνο Ζργου, ο οποίοσ να διακζτει Ρανεπιςτθμιακό Τίτλο Σπουδϊν και Μεταπτυχιακό ι 

Διδακτορικό Τίτλο Σπουδϊν ςυναφζσ με το αντικείμενο του ζργου. Ρρζπει να διακζτει 15ετι τουλάχιςτον 

επαγγελματικι  εμπειρία μετά τθν κτιςθ του πτυχίου του ςε ςχεδιαςμό ι/και διαχείριςθ ι/και υλοποίθςθ 

ζργων πλθροφορικισ ςχετικά με τον πολιτιςμό.  

Ζναν (1) ειδικό ςε κζματα ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ι 

άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ με αποδεδειγμζνθ 

5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ανάδειξθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ι τουριςτικισ 

προβολισ οι οποίεσ να περιλαμβάνουν διαδραςτικζσ περιθγιςεισ.  

Ζνα (1) ειδικό ςε κζματα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν για φορθτζσ ςυςκευζσ, με πτυχίο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ, 

και με αποδεδειγμζνθ 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ανάδειξθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ ι τουριςτικισ προβολισ για φορθτζσ ςυςκευζσ οι οποίεσ να περιλαμβάνουν διαδραςτικζσ 

περιθγιςεισ. 

Ζνα (1) ειδικό ςε παραγωγζσ AR/VR, με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ι άλλθσ ιςότιμθσ 

αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) και με 
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αποδεδειγμζνθ 3ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι  εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν AR/VR. 

 

Ζναν (1) ειδικό ςε κζματα χεδιαςμοφ Γραφικϊν και 3D modeling με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

(ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) και μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν με 

αποδεδειγμζνθ 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθ ςχεδίαςθ γραφικϊν για 2D και 3D εφαρμογζσ. 

Ζναν (1) ειδικό ςε κζματα Ψθφιοποίθςθσ πολιτιςτικοφ-αρχαιολογικοφ υλικοφ με πτυχίο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτον τομζα τθσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ (ι άλλθσ ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του 

Εξωτερικοφ) και αποδεδειγμζνθ 5ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικοφ-

αρχαιολογικοφ υλικοφ. Το ςτζλεχοσ αυτό κα πρζπει δεςμευτικά να παραμείνει ςτο νθςί τθσ Μυκόνου για 

όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν ψθφιοποίθςθσ. Θ δζςμευςθ αυτι κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με 

Υπεφκυνθ Διλωςθ από τον προςφζροντα. 

Ζναν (1) ειδικό φωτογράφο/οπερατζρ, ο οποίοσ να διακζτει 10ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία 

ςτθν κάλυψθ πολιτιςτικϊν/αρχαιολογικϊν χϊρων. 

Ζναν (1) ειδικό ςε sound design, θχολθψία και επεξεργαςία ιχου, ο οποίοσ να διακζτει 10ετι 

τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςε θχθτικζσ-μουςικζσ παραγωγζσ. 

Ζναν (1) υπεφκυνο ςυγγραφισ και επιμζλειασ κειμζνων, με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ι άλλθσ 

ιςότιμθσ αναγνωριςμζνθσ ςχολισ του Εξωτερικοφ) ςτον τομζα τθσ Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ ο οποίοσ να 

διακζτει 5ετι τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτθν ςυγγραφι κειμζνων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ι 

τουριςτικισ προβολισ ι παιδικισ λογοτεχνίασ με αναγνωριςμζνεσ βραβεφςεισ.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ οφείλει να δθλϊςει τα μζςα ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, πρζπει να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 
ι ιςοδφναμο, ςτο πεδίο ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν, κακϊσ επίςθσ και 
ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ ISO 27001:2013 ςε αντίςτοιχο πεδίο εφαρμογισ. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, θ ανωτζρα πιςτοποίθςθ να καλφπτεται τουλάχιςτον από ζνα μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ10. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ11. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 12. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 13. 

                                                           
10

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

11
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   

12
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

13
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα II το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
του τυποποιθμζνου εντφπου  του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του. 

Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint 
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι 
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ www.promitheus.gov.gr  Πρβλ και το Διορκωτικό 
(Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό 
Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Προμικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο 
ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ 
διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL    

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου 
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν 
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ 
τουσ. 

 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
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παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του   

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) *Παραμζνει για λόγουσ αρίκμθςθσ+ 
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 
αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοι, Ιςολογιςμοφσ και Αποτελζςματα χριςθσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν 

χριςεων (2017 - 2018 - 2019), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφνται ςτθν ζκδοςθ ι/και δθμοςίευςθ 

Ιςολογιςμϊν ι ιςοδφναμα λογιςτικά ζγγραφα ι άλλα επίςθμα ζγγραφα ι φωτοαντίγραφα των 

αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων, ςε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται ςε 

ζκδοςθ ι/και δθμοςίευςθ ιςολογιςμϊν. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τα παρακάτω δικαιολογθτικά και ςυγκεκριμζνα: 

α) Πίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε επιτυχϊσ ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ κατά τα τρία 

(3) τελευταία ζτθ (2017 ζωσ και 2019), και είναι αντίςτοιχα με το υπό ανάκεςθ Ζργο. 

ο Ρίνακασ των κυριότερων ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα : 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΟΥ (από
 - 
ζωσ) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΟ

 ΕΓΟ 
(προχπολογιςμόσ) 

ΣΤΟΙΧΙΟ 
ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ 

         

 

Ππου: 

«Ραροφςα Φάςθ»: ολοκλθρωμζνο ι ςε εξζλιξθ 

«Στοιχείο Τεκμθρίωςθσ»: 

εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο 
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τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και αρμοδίωσ 

υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. 

 

εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ 

οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, ι 

εναλλακτικά Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ρροςφζροντα. 

Από τα παραπάνω ζργα, ζνα (1) τουλάχιςτον από κάκε κατθγορία, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ 

από τον Υποψιφιο Ανάδοχο, κα πρζπει να παρουςιάηεται αναλυτικά. 

Σθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ 

των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο 

Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 

β) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6.  

αναλυτικι καταγραφι ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου υπό τθν μορφι του ακόλουκου πίνακα: 

α/α Ονοματεπϊνυμο όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου 

Αρμοδιότθτεσ και 

κακικοντα 

Ρροςόντα 

Στελζχουσ 

     

 

Βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ Ομάδασ Ζργου από τα οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ θ εμπειρία και οι     

επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που απαιτοφνται ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Τα βιογραφικά 

ςθμειϊματα των ςτελεχϊν πρζπει να ςυνταχκοφν ςφμφωνα με τθ μορφι του υποδείγματοσ που 

παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ. 

Υπεφκυνθ διλωςθ κάκε ενόσ από τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου αναφορικά με τθν εγκυρότθτα όςων 

αναγράφονται ςτο υποβλθκζν βιογραφικό ςθμείωμα 

Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ 

Ριςτοποιθτικό κατά ISO 9001 και κατά ISO 27001 (ι ιςοδφναμα) 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ14 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

                                                           
14

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων. 

Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, κα αξιολογθκοφν αρχικά οι 

Τεχνικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και τθ ςχετικι ςτάκμιςθ. 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ (Κΐ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΝΣΕΛΕΣΘ 

ΒΑΡΤΣΘΣΑ (ςΐ) 

ΟΜΑΔΑ Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΧΝΙΚΘ ΛΤΘ 50% 

Κ1 
Αντίλθψθ και Κατανόθςθ του ζργου - Ρροτεινόμενθ 

Αρχιτεκτονικι - Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά 
Λφςθσ 

15% 

Κ2 Κάλυψθ Λειτουργικϊν απαιτιςεων εφαρμογϊν  20% 

Κ3 
Ευχρθςτία ςυςτιματοσ, Εμπειρία χριςτθ και διάδραςθ, 

χρθςτικότθτα περιβάλλοντοσ εφαρμογισ, 
πολυκαναλικότθτασ, προςβαςιμότθτασ 

15% 

ΟΜΑΔΑ Β - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 30% 

Κ4 
Υπθρεςίεσ Φωτογράφθςθσ – Ψθφιοποίθςθσ – 

Βιντεοςκόπθςθσ και  Τεκμθρίωςθσ 

10% 

Κ5 
Κάλυψθ απαιτιςεων τριςδιάςτατων  απεικονίςεων 

αντικειμζνων, μνθμείων και χϊρων 
15% 

Κ6 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ, Δοκιμαςτικισ και Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ και Δθμοςιότθτασ 5% 

ΟΜΑΔΑ Γ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΘ, ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΖΡΓΟΤ 
20% 

Κ7 Καταλλθλόλθτα Μεκοδολογίασ Υλοποίθςθσ 
 

 

 

 

10% 

Κ8 Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, 
Χρονοδιάγραμμα - Χρόνοσ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ) 

5% 

Κ9 
Σχιμα Διοίκθςθσ Οργάνωςθσ Ομάδασ Ζργου 

5% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 100% 

 

Επεξήγηςη Κριτηρίων:  
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Ανά κατθγορία και κριτιριο αξιολογοφνται: 

 

Ομάδα Α - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΕΧΝΙΚΘ ΛΤΘ 

Κριτιριο Κ1: Θ ςυνολικι αντίλθψθ του Αναδόχου όςον αφορά ςτο αντικείμενο του ζργου, τουσ ςκοποφσ 
και τουσ ςτόχουσ του, τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ και τουσ κινδφνουσ, κακϊσ και κυρίωσ ςτουσ 
τρόπουσ και τισ μεκόδουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. Αναλυτικι παρουςίαςθσ γενικϊν αρχϊν ςχεδιαςμοφ και 
τεχνολογίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων των εφαρμογϊν και λογιςμικϊν.   

Κριτιριο Κ2: Για τισ Εφαρμογζσ – Υποςυςτιματα 

Θ κάλυψθ των λειτουργικϊν και τεχνικϊν απαιτιςεων του Ζργου, θ αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ 
περιγραφι τθσ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων εφαρμογϊν – υποςυςτθμάτων, επιπλζον λειτουργικότθτεσ 
που προςφζρονται πζραν των ηθτοφμενων ςτθν παροφςα, οι οποίεσ κρίνεται ότι ςυμβάλουν ςτθν 
εξυπθρζτθςθ των ςτόχων του Ζργου 

Κριτιριο Κ3: Θ χριςθ ανοιχτϊν προτφπων, διεκνϊσ κακιερωμζνων τεχνολογιϊν, κάλυψθ απαιτιςεων 
προςβαςιμότθτασ, ευχρθςτίασ, πολυκαναλικότθτασ, Αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ server consolidation και 
virtualization.  

Ομάδα Β – Προδιαγραφζσ Τπθρεςιϊν 

Κριτιριο Κ4: Για τισ Υπθρεςίεσ Φωτογράφθςθσ – Ψθφιοποίθςθσ – Βιντεοςκόπθςθσ και  Τεκμθρίωςθσ 

Αξιολογείται θ ςυμφωνία ι τυχόν απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ περιγραφι των υπθρεςιϊν  

Κριτιριο Κ5: Για τισ τριςδιάςτατεσ απεικονίςεισ 

Αξιολογείται θ ςυμφωνία ι τυχόν απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,  θ 
αναλυτικι περιγραφι και  τα βιματα μοντελοποίθςθσ ενόσ εκκζματοσ. 

Κριτιριο Κ6: Αναλυτικι παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια τθσ Ριλοτικισ 
Λειτουργίασ, ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, Το αντικείμενο τθσ εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία 
εκπαιδευομζνων, θ εκπαιδευτικι διαδικαςία και θ διαχείριςθ αυτισ, οι προςφερόμενεσ ϊρεσ 
εκπαίδευςθσ ανά κατθγορία χρθςτϊν 

Αναλυτικι παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν Δθμοςιότθτασ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και θ μεκοδολογία 
ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ των δράςεων αυτισ 

Ομάδα Γ –  Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ Ζργου 

Κριτιριο Κ7: Κρίνεται ο βακμόσ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ τθσ ανάλυςθσ και εξειδίκευςθσ τθσ 
προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου.  

Κριτιριο Κ8: ο βακμόσ επάρκειασ, καταλλθλότθτασ και ρεαλιςτικότθτασ του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματοσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων/ενεργειϊν εκτζλεςθσ του Ζργου και των μεταξφ τουσ 
αλλθλεξαρτιςεων ο βακμόσ επάρκειασ και καταλλθλότθτασ τθσ ανάλυςθσ των περιεχομζνων κάκε 
παραδοτζου, τόςο ςε εφροσ, όςο και ςε βάκοσ  

Κριτιριο Κ9: Κρίνεται θ επάρκεια ςτθ ςυγκρότθςθ και διάρκρωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, τθν ορκολογικι 
κατανομι (και αναλυτικι περιγραφι) ρόλων και κακθκόντων κ.λπ. 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Για τθ βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 

Α. Για κάκε τεχνικι προςφορά βακμολογοφνται τα επιμζρουσ κριτιρια των ομάδων κριτθρίων. Πλα τα 
επιμζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα. Θ ςυνολικι βακμολογία για κάκε επιμζρουσ κριτιριο 

κυμαίνεται από 100 ζωσ 150 βακμοφσ, όπωσ ορίηεται 
παρακάτω: 
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κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι απαιτιςεισ 

τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ), 

αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 

διακιρυξθσ. 

Θ βακμολόγθςθ οποιουδιποτε επιμζρουσ κριτθρίου των ομάδων με τιμι κατϊτερθ των 100 βακμϊν (ιτοι 
που δεν καλφπτει ι παρουςιάηει αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ) επιφζρει τθν απόρριψθ 
τθσ προςφοράσ. 

Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε επιμζρουσ κριτθρίου ςτακμίηεται με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου αυτοφ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον ανωτζρω πίνακα και ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά 
ψθφία (εφόςον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω, ενϊ αν είναι 5,6,7,8,9 
προσ τα πάνω). 

Θ ςυνολικι βακμολογία κάκε ομάδασ κριτθρίων προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων 
βακμολογιϊν όλων των επιμζρουσ κριτθρίων. Το άκροιςμα των βακμολογιϊν των ομάδων αποτελεί τον 
Απόλυτο Βακμό Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ), ο οποίοσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο: 

ΑΒΤΡ = (Κ1 x Σ1) + (Κ2 x Σ2) + ……+ (Κν x Σν) 

Ππου  

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

κνx: θ βακμολογία των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των ομάδων κριτθρίων Α και Β ςε κλίμακα 0-150 και ςνx, 
ςνx: οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των ομάδων κριτθρίων Α και Β, αντίςτοιχα. 

Ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ) κάκε υποψθφίου υπολογίηεται από τον τφπο: 

ΑΒΤΡ 

ΤΒΤΡ= -------------- x 100 

ΑΒΤΡmax 

όπου   

ΤΒΤΡ : o Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, 

ΑΒΤΡ : θ Απόλυτθ Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του υποψθφίου και 

ABTΡmax: θ  Απόλυτθ  Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του καλφτερου τεχνικά υποψθφίου.  

Ο Τελικόσ (Συνολικόσ) Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ), εφόςον απαιτείται, ςτρογγυλοποιείται ςτο 
δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. 

Β. Για τθ ςυγκριτικι βακμολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που κα κρικοφν αποδεκτζσ και δεν κα 
απορριφκοφν ςε προγενζςτερο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ κατατάςςει 
τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα, κατά φκίνουςα ςειρά, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυνολικό κόςτοσ του 
Εντφπου Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΟΡ) του Ραραρτιματοσ V.  

Θ βακμολόγθςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των Ρροςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε Ρροςφζροντα 
κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του (Τ.Β.Ο.Ρ.), ωσ εξισ:  

OΡ min 

ΤΒOΡ= -------------- x 100 

OΡ 

όπου 

ΤΒΟΡ : ο Τελικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΟΡ min : θ Οικονομικι Ρροςφορά του μειοδότθ  

ΟΡ : θ Οικονομικι Ρροςφορά του υποψθφίου  
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Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ, 
δθλαδι ο Ρροςφζρων με τθ μικρότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά, κα ζχει Τ.Β.Ο.Ρ.= 100). 

Γ. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν τελικι κατάταξθ των υποψθφίων δεν κα λθφκεί υπόψθ θ 
αυτόματθ κατάταξθ του Συςτιματοσ, αλλά κα χρθςιμοποιθκεί ο ακόλουκοσ τφποσ για τον υπολογιςμό του 
ςυνολικοφ βακμοφ (ΣΒ) τθσ προςφοράσ:  

ΣΒ = ,(0,85*ΤΒΤΡ) + (0,15*ΤΒΟΡ)- 

Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ θ οποία ςυγκεντρϊνει τθν υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία τθσ, 
βάςει των ανωτζρω. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ15. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  
 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 

                                                           
15

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.    

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν 
επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για 
τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του  ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 
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τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε 
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ 
ψθφιακι υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Σεχνικι Προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα μελζτθ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Θ ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να περιζχει τα παρακάτω ςε 

ςειρά: 

1. Προδιαγραφζσ Σεχνικισ Λφςθσ 

1.1 
Αντίλθψθ και Κατανόθςθ του ζργου - Ρροτεινόμενθ Αρχιτεκτονικι - Τεχνικά 
και Τεχνολογικά Χαρακτθριςτικά Λφςθσ 

1.2 Λειτουργικζσ απαιτιςεισ  Εφαρμογϊν 

1.4 Ευκολία Διαχείριςθσ, Ευελιξίασ, Ευχρθςτία,  Ρροςβαςιμότθτα, Ανοιχτά 
δεδομζνα, Ρολυκαναλικι Ρροςζγγιςθ  

2. Προδιαγραφζσ Τπθρεςιϊν 

2.1 
Υπθρεςίεσ Φωτογράφθςθσ – Ψθφιοποίθςθσ – Βιντεοςκόπθςθσ - 
Τεκμθρίωςθσ 

2.2 Τριςδιάςτατεσ Απεικονίςεισ αντικειμζνων, μνθμείων και χϊρων 

2.3 Υπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ, Ριλοτικισ Λειτουργίασ και Δθμοςιότθτασ 

3. Μεκοδολογία Οργάνωςθσ, Διοίκθςθσ και Τλοποίθςθσ 'Ζργου 

3.1 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ 

3.2 
Οργάνωςθ Υλοποίθςθσ Ζργου (Φάςεισ, Ραραδοτζα, Χρονοδιάγραμμα - 
Χρόνοσ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ) 
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3.3 Σχιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ του Ζργου 

4. Πίνακεσ υμμόρφωςθσ 

4.1 Συμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Συμμόρφωςθσ 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ16) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

                                                           
16

 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 
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υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ17, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ ι/και εναλλακτικι προςφορά ι/και κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
17

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τζςςερισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ. 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 
που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

 

γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  
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δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία 
τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον 
ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ 
εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 
προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, 
ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ 
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Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
ΕΕΕΣ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

 Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 
και  
 
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
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διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 
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• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 
 
Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 
 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προ σ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72  ν. 4412/2016.   

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ απζναντι ςτθν Ανακζτουςα αρχι 
να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα άρκρα τθσ παροφςασ, 
εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει.  

2. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ 
του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020 και τισ κατευκφνςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ, ο 
Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει υπϋόψιν του το λογότυπο του ΕΣΡΑ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου, 
κακϊσ και τυχόν άλλα που κα του δοκοφν για διευκόλυνςι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεϊν του.  

4. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι και τθν ΕΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ 
τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.  
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5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ 
και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων, 
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Αν δεν μπορεί να ζχει φυςικι παρουςία, κα πρζπει να 
φροντίηει για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι του (τθλεδιάςκεψθ). 

6. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα 
αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ 
αποκατάςταςι τθσ.  

7. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από 
αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ 
μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο 
πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, 
κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.  

8. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ 
ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι 
τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα 
τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

9. O Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και πλιρωσ υπεφκυνοσ για πράξεισ ι παραλείψεισ του προςωπικοφ/ 
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν/υπεργολάβων που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου και οφείλει να 
ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να 
ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ αρχισ.  

10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία.  

11. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ 
που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει 
εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ 
Αναδόχου, από μείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ 
εκδοχζωσ Τράπεηασ.  

12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ 
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα.  

13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ζναντι 
τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.  

14. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε 
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ 
αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι 
τρίτων.  

15. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ 
Κοινοπραξία, κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν 
ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία 
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περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 
Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του 

 

 Ζργου.  

16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι.  

17. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ ενόσ 
εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι 
απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο 
εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 
τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε 
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.  

18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του ν.4412/2016. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.18. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

                                                           
18

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ Ρ.Ε.Ρ. Νοτίου Αιγαίου.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου δφναται να πραγματοποιθκεί τμθματικά ςφμφωνα με τον κάτωκι πίνακα: 

ΦΑΣΕΙΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ   ΑΜΟΙΒΘ   

ΦΑΣΘ 1 Με τθν υποβολι τθσ Μελζτθσ τθσ Εφαρμογισ 
 Σφμφωνα με τθν 

υποβλθκείςα προςφορά 
του αναδόχου 

ΦΑΣΘ 2 
Με τθν παραλαβι μίασ (1) εφαρμογισ εικονικισ 

πραγματικότθτασ ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual 
Guide")  

Σφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά 

του αναδόχου 

ΦΑΣΘ 3 
Με τθν παραλαβι  μίασ (1) εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)"  

Σφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά 

του αναδόχου 

ΦΑΣΘ 4 
Με τθν παραλαβι μίασ (1) εφαρμογισ  επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ("Mykonos Giants Hunt")  

Σφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά 

του αναδόχου 

ΦΑΣΘ 5 
Με τθν παραλαβι ενόσ παιχνιδιοφ με 3D γραφικά 

(«Gaming Delos: the myths»)  

Σφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά 

του αναδόχου 

ΦΑΣΘ 6 

Με τθν ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν Ρροϊκθςθσ και 
Υποςτιριξθσ (Θμερίδα Ραρουςίαςθσ του Ζργου- 

Ρροϊκθςθ - Ρροβολι μζςω social media / Adwords / 
Banners ςε δθμοφιλισ τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ -Ραροχι 

Υπθρεςιϊν Φιλοξενίασ (Hosting) ςε Data Center-
Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (ςε Α/Ω)-Ριλοτικι Λειτουργία) 

Σφμφωνα με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά 

του αναδόχου 

 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ παραδοτζων ενεργειϊν του Ζργου με αποδεδειγμζνθ υπαιτιότθτα 
τθσ Υπθρεςίασ μπορεί να μετατίκεται ιςόχρονα ο χρόνοσ παράδοςθσ, μετά από ειςιγθςθ και ειδικι 
αιτιολόγθςθ τθσ ΕΡΡΕ και απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι διαφυγόντα κζρδθ υποςτεί ο 
Ανάδοχοσ από τθν ζκπτωςθ του.  
Θ ζκπτωςθ του αναδόχου δεν επθρεάηει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ των μερϊν, που προχπιρχαν αυτισ 
και δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ ι το 
Νόμο ςε ςχζςθ με ςυμβατικζσ εργαςίεσ, που ζχουν εκτελεςτεί πριν τθν ζκπτωςθ, οφτε τθν Ανακζτουςα 
Αρχι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ τθσ αξίασ του τμιματοσ του ζργου που παραδόκθκε και 
παραλιφκθκε οριςτικά, πλιρωσ και προςθκόντωσ.  
 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 
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11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι 
τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 
οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 
αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 
απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 
απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  ΕΡΡΕ 
θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, 
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κακορίηεται από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ και για δζκα (10) μινεσ. 

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

Φάζη 
Υρονική  Γιάρκεια 

Σίηλος Φάζης 
Από Έως 

 Ε Ε+1Μ Μελζτθσ Εφαρμογισ 

 Ε+1Μ Ε+3Μ 

Συλλογι /  Επιλογι / Κατθγοριοποίθςθ / Τεκμθρίωςθ 
/ Ψθφιοποίθςθ και Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων 

υλικοφ 

 Ε+2Μ Ε+3Μ 
Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 μοιρϊν 

επιλεγμζνων τοποκεςιϊν 

 Ε+3Μ Ε+4Μ Ρρομικεια & Εγκατάςταςθ Εξοπλιςμοφ 

 Ε+3Μ Ε+8Μ 

Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν  
1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  
2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"Mykonos AR Augmented Reality ". 
3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"Mykonos Giants Hunt". 
4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the 

myths»  
 

 Ε+8Μ Ε+9Μ Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν 

 Ε+8Μ Ε+9Μ Ριλοτικι Λειτουργία 

 Ε+9Μ Ε+10Μ Δθμοςιότθτα 

 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 
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6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ (φυςικι ι εξ αποςτάςεωσ παρουςία). Μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι 
παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω 
εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 
από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε 
από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221του ν. 4412/2016.  

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ  

Δεν προβλζπεται Αναπροςαρμογι τιμισ 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 

 Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ 

 

 
 
        ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

       ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
                                             Αξηζκφο Μειέηεο 36/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 
Σεσνική πεπιγπαθή 

Ενδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ 

Γενική ςγγπαθή Τποσπεώζεων  
 

 

 

 

ΓΗΜΟ  ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ: «Εθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ ππαγμαηικόηηηαρ για ηην 
πποβολή ηος πολιηιζηικού και ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Δήμος Μςκόνος με 

Κωδικό ΟΠ 5010704, ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα ΠΕΠ Ν. Αιγαίος» 
 

Πποϋπολογιζμόρ δαπάνηρ ……………………………265.350,00 ………….………………..…€ 

 

Φ.Π.Α.24%…………………………………….………....63.684,00...............……......………...€ 

 

ύνολο απαιηούμενηρ πίζηωζηρ : ……………………329.034,00….…………………..…..€ 

ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ………
……… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: …/2020 

Εθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και 
ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Δήμος Μςκόνος με 
Κωδικό ΟΠ 5010704, ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
ΠΕΠ Ν. Αιγαίος 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Ο Γήκνο Μπθφλνπ πεξηιακβάλεη ην λεζί ηεο Μπθφλνπ, ηα λεζηά Ρήλεηα θαη Γήιν, νη νπνίεο ζηελ ηνπηθή δηάιεθην 

θαινχληαη θαη "Γήιεο", θαζψο θαη κηθξφηεξεο λεζίδεο γχξσ απφ ηε Μχθνλν. Απνηειείηαη απφ δχν δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα. 

Ζ Μχθνλνο παξάγεη θαη πνιηηηζκφ κέζσ ησλ θνξέσλ ηεο 'K.Γ.Δ.Π.Α.Μ.' (είλαη ε 'Κνηλσθειήο Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 

Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Μπθφλνπ'), ηνπ πην πξφζθαηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ "Γεψξγηνο Αμηψηεο" θαζψο θαη 

κέζσ Σνπ Γξππάξεηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ. 

Αλαιπηηθά ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, νη λεζίδεο θαη νη νηθηζκνί πνπ απνηεινχλ ηνλ δήκν Μπθφλνπ: 

• Γεκνηηθή ελφηεηα Μπθνλίσλ  

• ε Μχθνλνο  

• ν Άγηνο Ησάλλεο Γηαθφθηεο  

• ν Άγηνο ηέθαλνο  

• ε Γήινο (λεζίδα)  

• ν Κάβνπξαο (λεζίδα)  

• ν Κινπβάο  

• ην Κξνκκχδη (λεζίδα)  

• ην Μαξκαξνλήζη (λεζίδα)  

• ν Μπάνο (επί ηεο λήζνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ)  

• ν Οξλφο  

• ν Πιαηχο Γηαιφο  

• ην Πιηληξί  

• ε Ρήλεηα (λεζίδα)  

• ην θνληήιη (λεζίδα)  

• ν Σνχξινο  

• ν Φάξνο Αξκεληζηήο  

• ε Φαξξνχ  

• Γεκνηηθή Δλφηεηα Άλσ Μεξάο  

• ε Άλσ Μεξά  

• ε Καιαθάηε  

• ηα Κηαπφδηα (λεζίδα)  

• ην Σξαγνλήζη (λεζίδα)  

ην φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πεξηιακβάλεηαη ν ζχγρξνλνο νηθηζκφο ηεο Φηειηάο θαζψο θαη ν πξντζηνξηθφο 

νηθηζκφο ηεο. 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηεο ρψξαο θαηά ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ην 2011 νπδεκία κεηαβνιή 

επήιζε ζην Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1,§ 2.29.Γ. απηνχ. 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ-ΤΠΟΓΟΜΔ  

Γηθηπαθόο Σόπνο (Site) (http://mykonos.gr/) 

Ζ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ γίλεηαη κέζα απφ ην site http://mykonos.gr/ φπνπ παξνπζηάδνληαη ν ράξηεο ηνπ λεζηνχ, ε 

ηζηνξία, νη ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ηα αμηνζέαηα.  

ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ) 

Ζ Μχθνλνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο παγθνζκίσο. Πιένλ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ Νεζηνχ 
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θαη‟ εμνρήλ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ε Μχθνλνο έρεη πινχζηα ηζηνξία θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηελ νπνία ν Γήκνο 

επηρεηξεί ζηξαηεγηθά λα αμηνπνηήζεη κέζα απφ δξάζεηο πνπ νξγαλψλνληαη θπξίσο απφ θνξείο φπσο ε Κνηλσθειήο 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο Μπθφλνπ (ΚΓΔΠΑΜ, ν Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο "Γεψξγηνο Αμηψηεο" 

θαζψο θαη κέζσ ηνπ Γξππάξεηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ. 

εκαληηθφο γηα ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ηνπ λεζηνχ είλαη ν ζεζκφο ηνπ "Πνιηηηζηηθνχ Καινθαηξηνχ",  ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ παξνπζηάδνληαη θάζε ρξφλν γλσζηνί θαιιηηέρλεο ηεο κνπζηθήο ζθελήο πνπ εθπξνζσπνχλ δηάθνξα κνπζηθά 

ξεχκαηα, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα, ελψ πξφζθαηα ζηηο 24/09/2017 νινθιεξψζεθε 

ηξηήκεξν εθδειψζεσλ ζην Γξππάξεην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν κε ζέκα «ηηο δηαδξνκέο ησλ κεηαιισξχρσλ ηεο Μπθφλνπ, 

ησλ Κπθιάδσλ, ηνπ Κφζκνπ»  ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθφ Κέληξν Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ. εκαληηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο Γήινπ ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο „«Γήινο 2015»: Σξηήκεξν εθδειψζεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ κλεκείσλ ηεο Γήινπ θαη ηεο Μπθφλνπ‟. 

Δπηπιένλ, ν Γήκνο Μπθφλνπ παξέρεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πνιίηεο γηα ηα δξψκελα αιιά θαη γηα ηηο 

ππνδνκέο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ θαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ ηζηνρψξν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, φπνπ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγήζεθε θαη είλαη δηαζέζηκνο ζε έμη γιψζζεο ειεθηξνληθφο ηνπξηζηηθφο νδεγφο (e-

book).ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ γηα ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ λεζηνχ 

ν Γήκνο πξνθήξπμε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 δηεζλή αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ηίηιν «ΓΡΑΔΗ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΒΟΛΖ ΓΖΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 2017- 2018» κε θχξηα παξαδνηέα 1) ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ 

εκπεηξηθψλ πξντφλησλ γηα ηνλ πξννξηζκφ «Μχθνλνο», 2) ηελ Δθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ ζηα Social Media θαη 3) ηηο ζπλδπαζκέλεο ελέξγεηεο 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο Γήκνπ Μπθφλνπ. 

Ζ αμηφινγε θαη δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηνπ λεζηνχ ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο απαηηεί 

εθζπγρξνληζκφ θαη πξνζαξκνγή ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα πεξηζζφηεξεο e-ππεξεζίεοθαη 

εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχθαη ηνπ πνιηηηζκνχ, γηαηί παξαηεξείηαη φηη ηα εξγαιεία ΣΠΔ ηα νπνία 

αμηνπνηνχληαηκέρξη ζήκεξα απφ ην Γήκν δελ εμαζθαιίδνπλ πςειή δηαδξαζηηθφηεηα γηα ηνλ επηζθέπηε, είλαη θπξίσο 

ζηαηηθά θαη δελ ελζσκαηψλνπλ θάπνηα πςειή αηζζεηηθή, γεγνλφο ην νπνίν ππνβαζκίδεη ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο.  

Ζ ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πνιπκέζσλ εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ αλάδεημε 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πνιηηηζηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ. Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πξάμεο 

ζα ζπκβάιεη α) ζηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο Μπθφλνπθαη ηεο πξνζέιθπζεο 

ηνπξηζηψλ λέαο γεληάο, β) ζηελ παξνρή λέσλ θαηλνηφκσλ e-ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζχδεπμεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη 

ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο εκπεηξίαο, θαζψο θαηγ) ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηνπ Νεζηνχ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ. 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ηνπξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιηηηζκφ απνηεινχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην Γήκν Μπθφλνπ. Γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ – ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο αμηνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα εξγαιεία ΣΠΔ (Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ) πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ δηαδξαζηηθφηεηα γηα ηνλ επηζθέπηε, είλαη θπξίσο ζηαηηθά θαη 

δελ ελζσκαηψλνπλ θάπνηα πςειή αηζζεηηθή. Ζ Δηθνληθή & ε Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ κηα λέα 

πξφθιεζε γηα ηελ ηνπξηζηηθή, ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή πξνβνιή ησλ δήκσλ ζε φιε ηε ρψξα. Σνπο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία λα απεπζπλζνχλ ζ‟ έλα κεγαιχηεξν, πην δπλακηθφ θαη κε κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο θνηλφ, 

ελψ παξάιιεια αμηνπνηνχλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο κε εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο.  Οη Ο.Σ.Α. φπσο θαη φινη 

νη δεκφζηνη θνξείο βξίζθνληαη ζε κία δηαδηθαζία ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο 

ςεθηαθήο νηθνλνκίαο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) πξνο ηνπο πνιίηεο. Γεδνκέλνπ ηνπ πνιχ κεγάινπ αληαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο ρξήζεο ΣΠΔ, αιιά θαη κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο Μπθφλνπ θαη ηεο Γήινπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ 

(εηδηθφηεξα ηνπ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ, αιιά θαη δηεζλψο, ε παξνχζα 

πξάμε ζα πξνζθέξεη λέεο e-ππεξεζίεοθαη e-πεξηερφκελν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφζν απφ πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο φζν θαη απφ ηακπιέηεο θαη έμππλα ηειέθσλα. Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα πξάμε ζα ζπκβάιεη α) ζηελ θάιπςε 

ηεο αλάγθεο γηα αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο Μπθφλνπ θαη ηεο Γήινπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ λέαο 

γεληάο, β) ζηελ παξνρή λέσλ θαηλνηφκσλ e-ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζχδεπμεο πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

εκπεηξίαο, θαζψο θαη γ) ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ησλ 

Νεζηηψλ κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ ζε ελαξκφληζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Π.Δ.Π. Ννηίνπ Αηγαίνπ 2014-2020 θαη ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ηξαηεγηθήο 2021. 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Ζ πξάμε αθνξά ζηελ δεκηνπξγία λέσλ e-ππεξεζηψλ κε ρξήζε λέσλ θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ εηθνληθήο 

(virtual) θαη επαπμεκέλεο (augmented) πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα (VR) αλακέλεηαη λα ππνθηλήζεη 

λέεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά Φεθηαθήο Γεκηνπξγηθήο Βηνκεραλίαο θαη, ζπλεπψο, λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

δεκηνπξγνχκε, καζαίλνπκε, εξγαδφκαζηε, επηθνηλσλνχκε θαη βηψλνπκε ηα πξάγκαηα. Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη εθαξκνγέο (εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, έξεπλα, επηζηήκε, 

δηαθήκηζε, ηνπξηζηηθή πξνβνιή, πνιηηηζκφ, ςπραγσγία, ηέρλεο), ιφγσ ηεο εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ: 
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ζπλαξπαζηηθή (νη ρξήζηεο θνξψληαο ζην θεθάιη κηα θάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα βηψζνπλ 

ζηεξενζθνπηθά γξαθηθά 360 κνηξψλ, κέζα ζε πεξηβάιινλ VR, απνθηψληαο ηελ αληίιεςε γηα ηε θπζηθή ηνπο παξνπζία 

ζε έλαλ ςεθηαθφ θφζκν. Δλεξγνπνηείηαη δειαδή κηα άκεζε αληίδξαζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπηηθφ εξέζηζκα 

ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηηο θάζθεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο). 

επηδξαζηηθή (ε έληαζε ηνπ βηψκαηνο είλαη κεγαιχηεξε απφ νπνηνδήπνηε άιιν παξαδνζηαθφ ή ειεθηξνληθφ κέζν) 

αμέραζηε (ν αλζξψπηλνο εγθέθαινο ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε λα ζπκάηαη γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη κε ηνπνζεζίεο, θη έηζη 

ηα πεξηβάιινληα VR κέλνπλ ζηε κλήκε πεξηζζφηεξν θαη κε κεγαιχηεξε έληαζε απ‟ φ,ηη νη δηζδηάζηαηεο εηθφλεο), θαη 

θαηλνηφκα (παξέρεη κηα λέα, πξσηφγλσξε, αλζξψπηλε εκπεηξία). 

Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ  απνηεινχλ ςεθηαθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο βαζίδνληαη 

ζε θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο αηρκήο (state of the art) αλαγλσξηζκέλεο γηα ηελ i) απμεκέλε εκπεηξία δηα δξαζηηθφηεηαο 

πξνο ηνλ ρξήζηε, ii) ηελ παξνρή θνξπθαίαο πνηφηεηαο αλάιπζεο πιεξνθνξίαο εηθφλαο θαη ήρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

iii) ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο είλαη αδχλαην λα παξνπζηαζηνχλ κε άιια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, 

θαζψο θαη iv) ηε δπλαηφηεηά δηαρείξηζεο, παξαγσγήο θαη παξνρήο πεξηζζφηεξσλ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ 

πιεξνθνξηψλ. Αληίζηνηρεο εθαξκνγέο δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη πινπνηεζεί απφ ην Γήκν ζην παξειζφλ θαη ζηνρεχνπλ 

ζηελ ψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ κεηαζηξνθή ζε πην πνηνηηθέο 

θαη ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ (2015-2019). 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΘ  

Οθέιε ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ e-ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ δεκηνπξγία θαη 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ απνηεινχλ: 

 • ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε κέξε ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

• ε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ πνιηηηζηηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

• ε παξνρή ζχγρξνλσλ, θαηλνηφκσλ θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

• ε πξνζέιθπζε ηεο λέαο γεληάο ηνπξηζηψλ θαη επηζθεπηψλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ αιπζίδα 

ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο εκπεηξίαο. 

• ε αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ θαη δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο λέεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο πξνβνιήο απφ ηα Μέζσλ 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

• ε πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο 

Μπθφλνπ. 

• ε αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε επίπεδν ηνπηθήο 

θνηλσλίαο. 

• Ζ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ζην πεξηβάιινλ θαη πνιηηηζκφ. 

Χθεινχκελνη ηεο πξάμεο είλαη φινη νη πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ αλεμαξηήησο ειηθίαο 

θαη φινη νη Έιιελεο θαη μέλνη πνιίηεο, κε έκθαζε ζηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ΣΠΔ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ πξάμε «Δθαξκνγέο εηθνληθήο ΚΑΗ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ» αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ δηάζεζε εθαξκνγψλ εηθνληθήο 

ΚΑΗ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή  ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο ηεο 

Μπθφλνπ θαη ηεο Γήινπ. 

Δηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εθαξκνγψλ: 

1. Δθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

Ζ εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ζε ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηαδξνκψλ ζηε Υψξα ηεο Μπθφλνπ θαη ζηελ «Μηθξή Βελεηία» ηεο Μπθφλνπ θαη, κε ζπλδπαζκφ 

ηερληθψλ θηλεκαηνγξαθηθήο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 360° (Cinematic VR 360°) θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε 

ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηή (VR 3D computer graphics), θαη εηθνληθφ νδεγφ (virtual guide) ηνλ «Πέηξν ηνλ 

Πειεθάλν», καζθφη ηεο Μπθφλνπ, ζε κνξθή ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξάζηαζεο («άβαηαξ»), ν νπνίνο ζα δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ, θαη ζα θαζνδεγεί ηνπο επηζθέπηεο ζηελ εηθνληθή ηνπο πεξηήγεζε ζε πέληε 

γιψζζεο: ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη γαιιηθά. 

 ε ηέζζεξα (4) επηιεγκέλα ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο (αεξνδξφκην, ιηκάλη, δεκνηηθή αίζνπζα, κνπζείν) ζα 

ηνπνζεηεζεί ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο  εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ (δηεπαθή εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, δηακνξθσκέλα info kiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ), έηζη ψζηε νη επηζθέπηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θάζθα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο λα “εκβπζίδνληαη” ζε έλα πεξηβάιινλ ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ θαη λα απνθηνχλ κηα 

εηθνληθή «πξφγεπζε» απφ ηηο νκνξθηέο ηεο Μπθφλνπ, κε ηνλ αμηαγάπεην δηάζεκν πειεθάλν λα μαλαδσληαλεχεη, λα 

ηνπο εκπλέεη θαη λα ηνπο θαζνδεγεί ζηελ εηθνληθή ηνπο πεξηήγεζε.     

2. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο "Mykonos AR Augmented Reality ". 
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Ζ εθαξκνγή απηή ζα ζπλδπάδεη ηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ζε 5 επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ λεζηνχ 

(θπθιαδίηηθα ζπίηηα κε αξρηηεθηνληθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, Κάησ Μχινη θ.ά.), έηζη ψζηε ν επηζθέπηεο λα 

κπνξεί λα απνιακβάλεη κηα βειηησκέλε εκπεηξία μελάγεζεο ρσξίο ηε βνήζεηα μελαγνχ. Δπηθεληξψλνληαο ηε ζπζθεπή 

ηνπ ζε έλα απφ ηα 5 παξαπάλσ αμηνζέαηα ή ρψξν/πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ζα κπνξεί λα απνιαχζεη ζε ςεθηαθή 

ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε κέξνο ηνπ αμηνζέαηνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα δεη θαζψο λα δηαβάζεη ή λα αθνχζεη 

πιεξνθνξίεο ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη γαιιηθά, λα δεη θάπνην ζρεηηθφ βίληεν (πρ. 

βίληεν απφ ζρεηηθφ πξη θαζψο πεξλάεη απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα θ.ά., βίληεν αλαπαξάζηαζεο κε 

ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά αξραίαο κπζνινγηθήο ζθελήο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θ.ά.) θαη λα 

αθνχζεη ζρεηηθή κνπζηθή θαη πιεξνθνξίεο. 

3. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο "Mykonos Giants Hunt". 

Πξφθεηηαη γηα έλα ςεθηαθφ παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηνλ αξραηνειιεληθφ κχζν 

ηεο εμφλησζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηηηάλησλ Γηγάλησλ απφ ηνλ Ζξαθιή ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ. Ο επηζθέπηεο ζα κπνξεί 

«θαηεβάδνληαο» ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ, λα κπαίλεη ζηελ ζέζε ηνπ Ζξαθιή ζε έλα εηθνληθφ θπλήγη γηγάλησλ ζην 

λεζί ψζηε λα ηνπο εμνληψζεη.  

4. Δθαξκνγή 3D παηρληδηνύ «Gaming Delos: the myths»  

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε αλαθάιπςε κέζσ απηνχ, ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο Γήινπ. Σν παηρλίδη 

ζα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο αιιά θαη παηδηά, εκπλεπζκέλν απφ ηηο κπζνινγηθέο ηζηνξίεο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηα 

αξραηνινγηθά επξήκαηα ηα νπνία εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γήινπ φπσο: 

1. Οη Κνινζζηθνί Λένληεο απφ ην Άλδεξν ησλ Λεφλησλ ηεο Γήινπ. 

2. Ζ αξπαγή ηεο Χξεηζπίαο, θφξεο ηνπ Δξερζέσο, απφ ηνλ Βνξέα. 

3. To Μαξκάξηλν άγαικα ηεο Αξηέκηδνο. 

4. O Ναφο ηνπ Απφιισλα. 

5. O Πίζνο ηεο Μπθφλνπ. 

6. To Φεθηδσηφ δάπεδν κε παξαζηάζεηο δειθηληψλ. 

7. Σν Φεθηδσηφ δάπεδα κε παξάζηαζε Γηνλχζνπ. 

Παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ Έξγνπ, όπσο ηνπο αληηιακβάλεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή  

ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

Ζ νκαιή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο αλάπηπμε εθαξκνγψλ, ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ζε ρψξνπο πνπ ζα 

ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηξφπν πνπ λα επηηπγράλεηαη ε νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζην ζρέδην 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ λεζηνχ   

Ζ επηηπρήο δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ πξνο αλάδεημε πνιηηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

Ζ έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν ρξνλνδηάγξακκα.  

Ζ Δκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηε ζπλζεηηθή παξαγσγή ςεθηαθψλ εθζεκάησλ πνιηηηζκνχ θαη πξντφλησλ 

πνιηηηζκνχ ελ γέλεη ζηνπο αθφινπζνπο επηκέξνπο ηνκείο: 

Οπηηθήο ηαπηφηεηαο θαη Γξαθηζηηθήο. 

Γηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ. 

Δθαξκνγψλ ζε δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. 

Δθαξκνγψλ γηα θηλεηά ηειέθσλα. 

πζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. 

Δξγαιείσλ πξνψζεζεο θαη δεκηνπξγίαο ηαπηφηεηαο πξννξηζκνχ (destination branding). 

Δκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηελ παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ ή/θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θηλνχκελεο 

εηθφλαο 

Δκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηελ θσηνγξάθηζε θαη βηληενζθφπεζε –θπξίσο- ηνπξηζηηθψλ / πνιηηηζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ρψξσλ 

Δκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ παηρληδηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. 

Δκπεηξία ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζηελ νξγάλσζε παξαγσγήο θαη ζην ζρεδηαζκφ ζχλζεησλ έξγσλ πνιηηηζκνχ 

θαη πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, φπνπ απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο πινπνίεζεο παξάιιεισλ δξάζεσλ. 

Τιηθνηερληθή ππνδνκή αλαδφρνπ 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ 
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Αληαπφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ ζηα αηηήκαηα ηνπ θνξέα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα, επρξεζηία θαη αηζζεηηθή πξνηεηλφκελεο ιχζεο. 

Παξνρή ζρεηηθνχ πιηθνχ ηεθκεξίσζεο γηα ην ινγηζκηθφ θαη ηηο ελέξγεηεο εγθαηάζηαζεο θαη παξακεηξνπνίεζεο 

Απαηηήζεηο θαη γεληθέο αξρέο ηεο Αξρηηεθηνληθήο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη: 

ηελ πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζεθεχνληαη, 

ηελ αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ, 

ηε ζχληαμε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζεο (system manuals) θαη ιεπηνκεξψλ 

εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (operation manuals) θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ (user manuals), 

πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψξηκεο θαη δνθηκαζκέλεο ηερλνινγίεο (best practices)  

Υαξαθηεξηζηηθά Δθαξκνγώλ 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πεξηιακβάλνπλ: 

1) Τπνζηήξημε ζπζθεπώλ 

πζθεπέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ε θάζε εθαξκνγή: 

ε θάζε είδνπο ζχγρξνλν Ζ/Τ (ζηαζεξνί, θνξεηνί, tablets) εθφζνλ δηαζέηεη πξνδηαγξαθέο γηα λα ππνζηεξίδεη 

εθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.   

ε φια ηα επξέσο δηαδεδνκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηχπνπ: Windows 7 ή/θαη λεφηεξν, Mac OS X 10.6 ή/θαη 

λεφηεξν, Linux κε kernel 2.6 ή/θαη λεφηεξν, ή άιιν ηζνδχλακν. 

Tablets θαη Κηλεηά Σειέθσλα: iOS, Android (αθνξά ζηελ εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο) 

2) Δκπεηξία Υξήζηε θαη Γηάδξαζε (User Experience and Interaction). 

Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ, ε αιιειεπίδξαζε (interaction) 

ηνπ ρξήζηε – επηζθέπηε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ο ρξήζηεο - επηζθέπηεο ηεο θάζε εθαξκνγήο ζα πξέπεη κέζα 

απφ έλα άθξσο νπηηθφ (visual) πεξηβάιινλ λα αιιειεπηδξά κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηεπαθήο (interface). Ο ρξήζηεο - 

επηζθέπηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ζηηο δηάθνξεο ελφηεηεο κε ηξφπν εχθνιν θαη γξήγνξν.  

3) Αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη Δπίδνζε (Data exchange and Performance). 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηε εθαξκνγήο είλαη ην θξηηήξην ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (User 

Experience), νπφηε είλαη απαξαίηεην λα πξνβιεθζνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ≪εξγαιεία≫ βειηηζηνπνίεζεο ηεο, ζε θάζε 

ηη πνπ αθνξά επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε. Ο ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηνο δπλαηφο. 

ηελ πεξίπησζε ρξνλνβφξσλ ιεηηνπξγηψλ, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη κέζσ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ - κελπκάησλ λα 

ελεκεξψλνληαη φηη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη λα κε δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη ε 

εθαξκνγή δελ αληαπνθξίλεηαη. 

Απαηηήζεηο Δπρξεζηίαο πζηήκαηνο  

Ο Αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ θη επνκέλσο ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εθπιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ρσξίο λα κεηψλεηαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ. Κξίλεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ κε βαζηθή αξρή ηελ επίηεπμε πςειήο ρξεζηηθφηεηαο θαη 

εξγνλνκίαο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο γηα ην παξφλ έξγν. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ζηελ 

Πξνζθνξά ηνπ ηε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε θαζψο θαη ην πιάλν δνθηκαζηψλ ρξεζηηθφηεηαο θαη ζρεδηαζηηθψλ 

αλαπξνζαξκνγψλ πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα δηαζθαιίζεη ην επηζπκεηφ επίπεδν ρξεζηηθφηεηαο. Οη θπξηφηεξεο αξρέο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο πεξηιακβάλνπλ:  

πλέπεηα : Οη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα έρνπλ νκνηφκνξθε εκθάληζε θαη λα ηεξείηαη ζπλέπεηα ζηε ρξήζε ησλ ιεθηηθψλ 

θαη ησλ ζπκβφισλ. Σν ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ελλνηψλ, ζεκείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζε φιν ην 

εχξνο ησλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα είλαη ζπλεπέο. Αληίζηνηρε ζπλέπεηα πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ νη νπνηεζδήπνηε γξαθηθέο 

απεηθνλίζεηο. ην επίπεδν ησλ εθαξκνγψλ θαη δηαδξαζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, παξφκνηεο ιεθηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

απεηθνλίζεηο πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε αλάινγα απνηειέζκαηα.  

Αμηνπηζηία : Ο ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη ζαθείο δηαβεβαηψζεηο αιιά θαη επίθηεηε αληίιεςε δηα κέζνπ ηεο εκθάληζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο φηη: (α) νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλεη απφ ην ζχζηεκα είλαη αθξηβείο θαη 

επηθαηξνπνηεκέλεο, (β) ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πξνβιέςηκε.  

Απφθξηζε : Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα έρνπλ ρξφλν απφθξηζεο ≤ 3 sec. ην ρξφλν απφθξηζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ρξφλνο θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζην ρξεζηκνπνηνχκελν hardware.     

Τπνζηήξημε Υξεζηψλ: Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο ζηνπο ρξήζηεο νη 

νπνίεο λα παξέρνπλ θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο φπνηε θαη φηαλ 

απαηηνχληαη. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηελ πξφηαζή ηνπ λα πεξηγξάςεη 
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αλαιπηηθά ηε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εθαξκνγψλ ηεθκεξηψλνληαο έηζη ηε 

ζπζηεκαηηθή ηνπ πξνζέγγηζε γηα δηαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ.  

Υξεζηηθόηεηα πεξηβάιινληνο εθαξκνγήο. 

Απφ πιεπξάο ρξεζηηθφηεηαο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ: 

Δλεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε (νη ρξήζηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ πνξεία ησλ ελεξγεηψλ ηνπο). 

Αληηζηνίρεζε εθαξκνγήο - πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (θαηαλνεηφ επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη ρξήζε θαζαξψλ ζπκβφισλ). 

Διεπζεξία θαη έιεγρνο απφ ηνλ ρξήζηε (δειαδή χπαξμε θαζαξψλ εμφδσλ, φπσο ε χπαξμε θνπκπηνχ ην νπνίν ζα νδεγεί 

ζε έμνδν απφ ην παηρλίδη θαη επαλεθθίλεζε) 

Γηαηήξεζε ζπλέπεηαο θαη ζπλέρεηαο ζην κνληέιν πινήγεζεο θαη δφκεζεο (δειαδή ε ίδηα ελέξγεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

πάληα κε ηνλ ίδην ηξφπν). 

Απνθπγή ιαζψλ (έιεγρνο γηα ζπλδέζκνπο πνπ δελ νδεγνχλ πνπζελά θαη έιεγρνο εγθπξφηεηαο). 

Αλαγλψξηζε αληί γηα αλάθιεζε (λα ππάξρνπλ ζσζηά νλφκαηα ζηα αληηθείκελα πινήγεζεο, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ λνεηηθή επεμεξγαζία). 

Καιαίζζεηνο “κηληκαιηζηηθφο” ζρεδηαζκφο ζηνηρείσλ πινήγεζεο θαη εκθάληζεο ησλ βαζηθψλ νζνλψλ θαη ησλ 

ππνβάζξσλ πινήγεζεο (ι.ρ. λα κελ ππάξρεη πεξηηηή πιεξνθνξία πνπ λα κπεξδεχεη ηνπο ρξήζηεο). 

Αλαγλψξηζε θαη αλάλεςε απφ ιάζε (φπσο εμήγεζε ησλ ζθαικάησλ ζε θαζαξή θαη θαηαλνεηή γιψζζα). 

Παξνρή βνήζεηαο θαη ηεθκεξίσζεο (ι.ρ. χπαξμε ραξηψλ πινήγεζεο, επεμήγεζε ελεξγεηψλ). 

Ακεζφηεηα θαη επηθνηλσληζηκφηεηα ηνπ «δηαδξαζηηθνχ ζελαξίνπ» ηεο εθαξκνγήο (ν ρξήζηεο λα «νδεγείηαη» απφ ηνλ 

εηθνληθφ νδεγφ κε ζαθήλεηα ζηηο επηινγέο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη γηα ηελ «εκθάληζε» ηεο αλάινγεο «ζθελήο» ηνπ 

εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζέιεη λα κάζεη). 

αθήλεηα ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ρξήζηεο λα αιιειεπηδξάζεη κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ηξφπν 

πινήγεζεο κέζσ δηεπαθήο αιιειεπίδξαζεο (ι.ρ. δηεπαθέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο  ή/θαη ςεθηαθψλ παηρληδηψλ).  

Πεξηβάιινλ εθαξκνγήο (Αηζζεηηθή ηαπηόηεηα – Δπρξεζηία- Σερληθή αξηηόηεηα). 

Σν νπηηθνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ ζα παξαρζεί απφ ηηο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα έρεη έληνλα αθεγεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηήξα, ψζηε κε εχιεπηα ζηνηρεία πινήγεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

επηζθέπηε, λα μεηπιίγεηαη ην λήκα ηεο ηζηνξίαο γχξσ απφ ηα ζέκαηα θαη ηηο πεξηνρέο / αληηθείκελα ελδηαθέξνληνο. Ζ 

δηάδξαζε ζπλίζηαηαη ζην επίπεδν ηεο επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζην βάζνο ζην νπνίν ν θάζε δηαθνξεηηθφο 

ρξήζηεο ζέιεη λα θηάζεη. 

Κάζε δηαθνξεηηθή πξφηαζε πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζα θξηζεί θπξίσο σο πξνο ην θαηά πφζν απαληά 

ζηα αθφινπζα πνηνηηθά θαη ηερληθά θξηηήξηα: 

Σελ αηζζεηηθή ηαπηφηεηα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Σελ επρξεζηία ηεο εθαξκνγήο. 

Σελ ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε (subjective satisfaction) πνπ πξνζθέξεη. 

Σελ αίζζεζε ηεο ≪ζπκκεηνρήο≫ πνπ ζα πξέπεη λα αηζζάλεηαη ν εηθνληθφο επηζθέπηεο. 

Σελ ηερληθή αξηηφηεηα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ επηιεγκέλσλ ηερλνινγηψλ. 

Απνξξηπηέεο ζεσξνχληαη νη πξνηάζεηο – ηερληθέο ιχζεηο πνπ: 

Καηαθεξκαηίδνπλ ηνλ αθεγεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη ηεο πινήγεζεο. 

Γελ παξνπζηάδνπλ κε ζαθήλεηα ηα επίπεδα ησλ επηινγψλ ηνπ ρξήζηε. 

Γελ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάδξαζε, ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ εχθνιε κεηάβαζε (θαηά ην δπλαηφλ κε κία θίλεζε) κεηαμχ ησλ 

θχξησλ επηπέδσλ πιεξνθφξεζεο. 

Παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο πξνζεγγίζεηο (βαζηθφ layout) ή αδηθαηνιφγεηε αλνκνηνγέλεηα, κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πιεξνθφξεζεο -εκβχζηζεο. 

Γελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αηζζεηηθήο ≪νκνγελνπνίεζεο≫ ηνπ ζπρλά εηεξφθιεηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ 

(δηαθνξεηηθήο κνξθήο ςεθηνπνηεκέλν ή πξνο ςεθηνπνίεζε επνπηηθφ αξρεηαθφ πιηθφ, φπσο ράξηεο, ρεηξφγξαθα, 

δεκνζηεπκέλν πιηθφ ζε έληππε κνξθή, θσηνγξαθίεο, videos θ.ι.π.) κε απηφ πνπ δεηείηαη λα παξαρζεί ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ απφδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ – ≪ζπλζέζεηο≫. 

Γελ εμππεξεηνχλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο (πεξηβάιινλ πινήγεζεο, εηθνλνζχκβνια, παιέηα ρξσκάησλ) ηε ρξήζε 

απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, αθνήο θαη πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη 

ππνρξεσηηθή ε ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html 

Ζ πξνηεηλφκελε παιέηα ρξσκάησλ θαη νη πθέο ησλ ζηνηρείσλ παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνγψλ, θπξίσο ιφγν 

ηεο ζεκαηνινγίαο, ζε θάζε πεξίπησζε εληάζζεηαη ζηελ γθάκα ησλ 

θπζηθψλ ρξσκάησλ – γαηψδε. Ζ ρξσκαηηθή παιέηα ε νπνία 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ πινήγεζεο – ζήκαλζεο δχλαηαη λα είλαη κνλνδηάζηαηα ζε ηφλνπο ηνπ 

γθξη ή ησλ γήηλσλ απνρξψζεσλ, θαζψο θαη ζε καχξν ή ιεπθφ (ηα κε ρξψκαηα εμππεξεηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

εθαξκνγήο γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα νξάζεσο). Οη επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο νπηηθήο ηαπηφηεηαο ζθνπφ έρνπλ 

λα πξνθαιέζνπλ ζηνλ επηζθέπηε ηελ αίζζεζε ηνπ κπζηεξίνπ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηδηαίηεξν, απνθιεηζηηθφ 

νπηηθφ χθνο. 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδπάδνληαη ηα ρξψκαηα ζηα ζεκεία αιιειεπηθάιπςεο πξέπεη λα πξνηάζζεη κηα αξκνληθή 

έλσζε φισλ ησλ ζηνηρεηψλ ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο. Δπίζεο ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηηο κεηαβάζεηο απφ ην 

“ρψξν” ζην “κε ρψξν”, απφ ην “θιεηζηφ” ζην “αλνηθηφ”, απφ ην “πξαγκαηνινγηθφ” ζην “κπζηθφ – νλεηξηθφ”, νη νπνίεο 

ζα πξέπεη λα είλαη ήπηεο (smooth) ρσξίο “ζθαινπάηηα” (gaps) δεκηνπξγψληαο αζπλέρεηεο ζηε ξνή ηεο αθήγεζεο.  

Ζ πιεξνθνξία ζα είλαη δνκεκέλε ζε απζηεξά blocks, μεθάζαξε, εχιεπηε θαη ζαθήο. Χο πξνο ηελ ηππνγξαθηθή 

δηεπζέηεζε ηφζν ησλ ζηνηρείσλ πινήγεζεο, φζν θαη ησλ θείκελσλ πξέπεη λα πιεξνί θάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε θαη λα 

εκθαλίδεηαη εχιεπηα ζε ζεηηθή ή αξλεηηθή κνξθή (καχξν-ιεπθφ). 

Ζ επηινγή ηεο γξακκαηνζεηξάο ησλ ιεδαληψλ - θεηκέλσλ πξνηείλεηαη λα είλαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ γξακκαηνζεηξψλ 

ρσξίο αθξαίκνλεο θαη ηεο “νπηηθήο” – ζήκαλζεο ηέηνηα ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε πεδά ή θεθαιαία ζε 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη ιεηηνπξγηθέο, ρσξίο λα 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα, ηφζν ζηα ειιεληθά, φζν θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο, ζηηο νπνίεο ζα είλαη κεηαθξαζκέλν ην 

πεξηερφκελν 

Πξνδηαγξαθέο Φσηνγξάθεζεο – Φεθηνπνίεζεο – Βηληενζθόπεζεο 

Σν λέν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν πξέπεη λα παξαρζεί ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ζηφρν έρεη: 

λα εκπινπηίζεη ην επνπηηθφ πιηθφ ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ ησλ εθαξκνγψλ 

λα θάλεη ≪θηήκα≫ θαη πξνζηηή ζε έλα επξχηεξν θνηλφ, κέξνο ηεο ηζηνξηθήο – πνιηηηζηηθήο / ηνπξηζηηθήο πιεξνθνξίαο 

θαη γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα, 

λα ηεθκεξηψζεη, λα νπηηθνπνηήζεη θαη λα ≪δσληαλέςεη≫ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο, 

λα εμππεξεηήζεη ζηε ζπλζεηηθή παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο ζεκάησλ, 

λα θέξεη ≪θνληά≫ ζηνλ δηαδηθηπαθφ επηζθέπηε φια απηά ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο γηα λα ηνλ πξνζειθχζεη λα ηα 

επηζθεθζεί. 

Ζ θαιή νξγάλσζε, ε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη ε πςειή πνηνηηθή ζηειέρσζε ηεο νκάδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα 

ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ην νπνίν απνηειεί εμαηξεηηθά απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία 

ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο θαη ε ηερληθή αξηηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ιήςεσλ, ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο 

θαζνξηζηηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απφ ηε κία 

πιεπξά δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ζηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ θαη απφ ηελ άιιε ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ ζα επηδείμεη ζην λα θαηαλνήζεη ην δεηνχκελν ηνπ ηξφπνπ απφδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ιήςεσλ θαη ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ πξνζδηνξίδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα 

νπνία εμαζθαιίδνπλ ηα πνηνηηθά standards ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα πξνηείλεη εμνπιηζκφ κε ηζνδχλακα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθνξεηηθήο εηαηξηθήο πξνέιεπζεο. 

Ο εμνπιηζκφο πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θσηνγξάθεζεο – θηλεκαηνγξάθεζεο αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ, 

αλαζθαθψλ, ηνπίσλ θαη αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ή ψξεο ηεο εκέξαο (24σξν) θαη ελ γέλεη ζε δηαθνξεηηθέο 

ή αθξαίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζπλζήθεο πνηφηεηαο θπζηθνχ θσηηζκνχ, θαζψο θαη ιήςεηο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

ρσξίο ηε ρξήζε flash, αιιά κε θψηα θαη αλαθιαζηήξεο. 

Κξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

λα είλαη εχρξεζηνο, δειαδή εχθνινο θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε / απνζπλαξκνιφγεζε, 

λα θαιχπηεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο θσηνγξάθεζεο – θηλεκαηνγξάθεζεο, 

λα παξέρεη ην βέιηηζην πνηνηηθφ απνηέιεζκα 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θσηνγξαθηθέο κεραλέο θαη βηληενθάκεξεο, κε εμέρνπζα 

απφδνζε θαη ζηνπο δχν ηνκείο. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηελ πιεξνθνξία (photo/video-ήρν) ζε θάξηεο CFC 

(compact flash cards) κε ρσξεηηθφηεηα απφ 4GB έσο 128GB. 

Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή ρξεηάδεηαη επίζεο θαη κηα γθάκα απφ θαθνχο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο 

πξνο θαηαγξαθή, δειαδή επξπγψληνπο θαη δνπκ κε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη “macro” ιήςεσλ (θνληηλέο, καθξηλέο 

ιεπηνκέξεηεο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο κλεκείσλ, λνκίζκαηα, ρεηξφγξαθα θ.ι.π.). 

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ γπξηζκάησλ απαηηείηαη θαη εμνπιηζκφο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ιήςεσλ φπσο ηξηπφδη θαη θάκεξα 

γηα θσηνγξάθεζε θαη βηληενζθφπεζε 360 κνηξψλ. Δπίζεο γηα ηηο ιήςεηο ζε εζσηεξηθφ θπξίσο ρψξν απαηηνχληαη θψηα 

θαη αλαθιαζηήξεο ηχπνπ Dedolights, Kinoflo, ή άιια ηζνδχλακα. Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο ιήςεηο κε flash. Όιεο νη 

δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο, απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη αγνξάο, ελνηθίαζεο ή βιάβεο εμνπιηζκνχ 

θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
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Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη (α) ηα αξρεία εηθφλαο ζε ηξεηο εθδνρέο: θχξηα αληίγξαθα, ρξεζηηθά αξρεία θαη 

αξρεία εχξεζεο (ή πξνεπηζθφπεζεο), (β) ηα αξρεία ήρνπ ζε δχν εθδνρέο: ζε αζπκπίεζηε , φζν θαη ζε ζπκπηεζκέλε 

κνξθή, (γ) ηα αξρεία video ζε ζπκπηεζκέλε θαη κε-ζπκπηεζκέλε κνξθή. Πην αλαιπηηθά, νη Δλέξγεηεο Φεθηνπνίεζεο 

ηνπ Τιηθνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Europeana γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ (D2.3 Europeana Inside, Recommendations for Technical Standards).  

Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε εηθφλαο κε ςεθηαθή θάκεξα: 

 

 
 

 

Γηα ηελ ςεθηνπνίεζε εηθφλαο κε ζάξσζε: 

 

 
Γηα αξρεία ήρνπ: 

 

 
Γηα αξρεία video: 
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Απαηηήζεηο παξαγσγήο ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, κλεκείσλ θαη ρώξσλ 

Ζ παξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ πξέπεη λα απνδίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην θάζε μερσξηζηφ 

αξρηθφ ζελάξην, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή απφδνζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα γίλεη θαηά ηε Μειέηε Δθαξκνγήο. Ζ 

αηζζεηηθή άπνςε θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή αληίιεςε ζα εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηελ ζεκαηνινγία 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βίληεν, αιιά θαη ηεο ελφηεηαο ζηελ νπνία απηφ ελζσκαηψλεηαη, φπσο νξίδεηαη 

απφ ην ζελάξην θαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθφηεξεο ππνδείμεηο ηνπ θνξέα. Ζ απφδνζε ηεο ≪αίζζεζεο≫  πνπ απνπλένπλ νη 

ρψξνη, ζα πξέπεη λα πιεζηάδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε έκθαζε ζην ήζνο/απνρξψζεηο/ επί κέξνπο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ην ζελάξην. 

Οη ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο αληηθεηκέλσλ, κλεκείσλ θαη ρψξσλ ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ζεβαζκφ ζηα απζεληηθά 

πιηθά (πρ. κάξκαξν, μχιν θ.ά.) θαηαζθεπήο ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο «πθέο» (textures) κε ηηο νπνίεο ζα «ληπζνχλ» ηα 

ςεθηαθά πιηθά κε ηξφπν θσηνξεαιηζηηθφ αληαλαθιψληαο ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρξσκαηηζκνχ θαη θσηηζκνχ, φπσο 

δειαδή είλαη ζηνλ θπζηθφ ρψξν. 

Παξαγσγή πξσηόηππσλ ήρσλ. 

Ζ ερεηηθή επέλδπζε ησλ εθαξκνγψλ ζα ζπλίζηαηαη: 

ζηελ παξαγσγή πξσηφηππνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο κηθξήο δηάξθεηαο, 

ζηελ ερνγξάθεζε θαη επεμεξγαζία ήρσλ πεξηβάιινληνο 

ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ έληαμε ησλ ερεηηθψλ εθέ ζηελ εθαξκνγή, 

ζηε δεκηνπξγία ήρσλ, φπσο ≪αληαπφθξηζεο≫  πνπ πηζηνπνηεί ηελ εθηέιεζε απφ ηελ εθαξκνγή ζσζηήο/ιάζνπο 

εληνιήο ηνπ ρξήζηε ή ≪επηβξάβεπζεο≫   θ.ι.π. 

ζηε ζπλζεηηθή επεμεξγαζία ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο, ησλ ήρσλ, ησλ εθθσλνχκελσλ θεηκέλσλ θαη ηελ πιήξε έληαμή ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή. 

Σα αξρεία ηεο ερεηηθήο επέλδπζεο πνπ ζα παξαρζνχλ ζα είλαη ζηεξενθσληθά. Ο αλάδνρνο ζα ηα παξαδψζεη θαη σο 

αξρεία ήρνπ (ζε format mp3 ή/θαη wav) πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ εθαξκνγή. 

Διάρηζηεο απαηηήζεηο δηεπζέηεζεο ησλ βαζηθώλ νζνλώλ. 

Εεηνχκελν είλαη λα ππάξρεη πάληα ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ πνπ επηιέγνληαη θαηά ηελ πινήγεζε, ζε 

full screen ή θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πινήγεζεο ηεο εθαξκνγήο. 

ην ζρεδηαζκφ πξέπεη λα ππάξμεη εμαξρήο δηεπζέηεζε ηεο δψλεο ηνπνζέηεζεο ησλ δηαθφξσλ εηθνλνζπκβφισλ – logos 

(πρ. ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο) θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ πινήγεζεο ζηα βαζηθά επίπεδα πιεξνθφξεζεο. 

Δπίζεο πξέπεη λα επηιπζνχλ ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ θαη λα δηεπζεηεζνχλ ζρεδηαζηηθά φιεο νη “ρξεζηηθέο” εθαξκνγέο 

ηχπνπ myweb, RSS, thesaurus, ΑctionNow θ.ι.π. 

Θα πξέπεη κε εχιεπην ηξφπν λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ζηελ αξρηθή ζειίδα, θαζψο 

θαη ε απεπζείαο κεηάβαζε ή ε επηινγή κεηαμχ ησλ επηπέδσλ πινήγεζεο πνπ ζα πξνδηαγξαθνχλ, παξαθάκπηνληαο ηελ 

φπνηα πξνθαζνξηζκέλε ξνή. 

Ζ ρξήζε εηθνλνζπκβφισλ θαη εληνιψλ, πξνηείλεηαη λα είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη ζχγρπζε 

ζηνλ επηζθέπηε. Απαίηεζε είλαη λα ππάξρεη ζπλέπεηα σο πξνο ηε ρξήζε “φκνησλ” ζπκβφισλ γηα παξεκθεξείο επηινγέο. 

Γελ απνξξίπηεηαη ε ρξήζε εηθνλνζπκβφισλ κε ηα νπνία νη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη εμνηθεησκέλνη, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε απηά πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθηεινχλ ηηο βαζηθέο θηλήζεηο 

πινήγεζεο ζε πνιχ δηαδεδνκέλεο εθαξκνγέο (πρ. ΤouΣube θ.ι.π.). 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί κεγάιε ζεκαζία έρεη ν ζρεδηαζκφο ησλ εθαξκνγψλ ψζηε λα παξνπζηάδνληαη εμίζνπ θαιά θαη 

ζε smart phones ή tablets. 

Απαηηήζεηο Πξνζβαζηκόηεηαο  

Οη πξναλαθεξζείζεο παξεκβάζεηο ζα πηνζεηήζνπλ ηελ αξρή ηνπ 

«ρεδηάδνληαο γηα Όινπο» εληάζζνληαο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο 
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πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ θαη γηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο Οδεγίεο γηα ηελ Πξνζβαζηκφηεηα 

ηνπ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ, έθδνζε 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ δηεζλή νξγαληζκνχ World 

Wide Web Consortium (W3C), ζην κεζαίν επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο «ΑΑ» φπνπ απηέο εθαξκφδνληαη ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ. 

Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε θαη επρξεζηία ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ άηνκα 

κε αλαπεξίεο (ΑΜΔΑ). Με δεδνκέλν ηνλ ηζρπξά δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ εθαξκνγψλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο 

ην πξφηππν πξνζβαζηκφηεηαο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) δελ αθνξά ζηηο εθαξκνγέο ησλ 

δηαδξαζηηθψλ εθζεκάησλ θαζψο ν ραξαθηήξαο ηνπο δελ είλαη ακηγψο δηαδηθηπαθφο, ζα ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε λα 

ηεθκεξησζνχλ αλαιπηηθά νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα εμαζθαιηζηεί ε πξνζβαζηκφηεηα βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη 

νδεγηψλ πξνζβαζηκφηεηαο θαη επρξεζηίαο εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο (π.ρ. ETSI standard No. EG 202 .116, MWBP-

WCAG, θιπ). 

Δπίζεο, πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα βαζηθά ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζχκθσλα κε http://www.w3c.gr/ εμαζθαιίδνληαο 

θαη‟ ειάρηζην: 

Ζ ρξσκαηηθή παιέηα θαη νη αληηζέζεηο ρξσκάησλ ζηηο εθαξκνγέο λα είλαη αληηιεπηέο απφ φιεο ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ 

(π.ρ. άηνκα κε δπζρξσκαηνςία). 

Σν CSS λα είλαη ζπκβαηφ κε ηα πξφηππα W3C http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_requirements.html 

Ο ηζηνρψξνο λα ιεηηνπξγεί κε άλεζε ζε ρακειφηεξεο αλαιχζεηο νζφλεο (π.ρ. 1024 x 768 pixels) θαη ηαρχηεηεο 

ζχλδεζεο (π.ρ. 2Mbps). 

 

πκβαηόηεηα  κε ηηο «Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθώλ 

Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020» 

Ζ πξάμε «Δθαξκνγέο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ 

απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ» ε νπνία έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ ζην πιαίζην ηεο ππ‟ αξηζ. 

ΝΑΗΓ51/2039/10-07-2017 Πξφζθιεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Νφηην Αηγαίν» κε ηίηιν «Αλάπηπμε 

ςεθηαθψλ εθαξκνγψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο εκπεηξίαο» είλαη απφιπηα 

ζπκβαηή κε ηηο «Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Δζληθήο Φεθηαθήο ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020». Δηδηθφηεξα πηνζεηνχληαη νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλάδεημεο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη: 

Παξαγσγή αλνηθηνχ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ (Open Data) /  νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

Βίληεν πςειήο επθξίλεηαο 

360 κνηξψλ θσηνγξάθηζε (απιή θαη νηθνλνκηθή κνξθή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ) 

Δλαέξηα βηληενζθφπεζε (απιή θαη νηθνλνκηθή κνξθή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ) 

Σξηζδηάζηαηε ζάξσζε κλεκείσλ θαη αμηνζέαησλ  

Σξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε κλεκείσλ (ή κέξνο ηνπο) ηα νπνία δελ είλαη πιένλ ππαξθηά, αιιά κέζσ ζπλδπαζκνχ 

ηζηνξηθψλ πξνδηαγξαθψλ ζα είλαη ε εθηθηή ε θαηαζθεπή αληίζηνηρσλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ 

Ζρεηηθέο αθεγήζεηο. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνλ ππξήλα ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ςεθηνπνίεζεο 

παξαγσγήο ζχγρξνλνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηερλνινγίεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Virtual Reality) θαη 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (Augmented Reality). 

Σεθκεξίσζε, απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Φεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη ε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 

ηαπηνπνίεζεο γηα ηελ εχθνιε αλαδήηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. εκαληηθή 

δπλαηφηεηα ζα είλαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κέζσ 

εμαγσγήο, κεηαηξνπήο θαη κεηαθφξησζεο (Extract, Transform, Load - ETL) γηα ηε γεληθφηεξε ζπιιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ ππνδνρήο θαη πξνβνιήο. Σα πξφηππα επηινγψλ πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζεζνχλ πεξηιακβάλνπλ: 

Δπηινγή ζεκείνπ ηνπξηζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνβνιήο κε ηα εμήο θξηηήξηα: 

αλάδεημε ηεο πεξηνρήο επηινγήο, βάζεη ηνπ εζληθνχ θαη ηνπηθνχ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο 

επηινγή βάζεη ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

επηινγή βάζεη ηεο ηζηνξηθήο ή πεξηβαιινληηθήο αμίαο ηνπ πξνο αλάδεημε ρψξνπ ή κλεκείνπ 
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επηινγή βάζεη ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ηηο θαηά θαηξνχο νδεγίεο 

πνπ ζα ππάξρνπλ. 

Δπηινγή ηερλνινγίαο πξνβνιήο θαη απνηχπσζεο ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο; 

Σερλνινγία εηθνληθήο θαη κηθηήο πξαγκαηηθφηεηαο (V/R-MR) (3D models, Cross platform VR, Hololens) 

Σερλνινγία επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο (AR) (Augmented Reality Markup Language - ARMI. 2.0 Open Geospatial 

Consortium (OGC)), (Technologies AR: SLAM, Recognition based, Location based) 

Σερλνινγία βίληεν 360° (immersive videos & spherical videos HD,4K) 

Σερλνινγία παλνξακηθψλ θσηνγξαθηψλ (panoramic photos >12Mpx) 

Σερλνινγία κέζσ ελαέξηαο βηληενζθφπεζεο (Drones) αλάιπζεο 4Κ, High Efficiency Video Codec (HEVC), H.265 

Σερλνινγία Beacons, γεσγξαθηθήο ςεθηαθήο απεηθφληζεο ζεκείσλ κέζσ ηαπηνπνίεζεο θαη απνηχπσζεο (GIS, GPS) 

Ζρεηηθή αθήγεζε πεξηερνκέλνπ κε δηεζλή standard γηα ΑΜΔΑ ζε αλάιπζε αξρείνπ Waveform >48Khz 16bit sampling 

rate, Encoding mp3 >256kbps  

εκεηψλεηαη φηη ν ρψξνο απνζήθεπζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ (Απνζεηήξην), ζα βξίζθεηαη ζε εηδηθά πηζηνπνηεκέλν cloud. 

Σέινο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή δηαζχλδεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο κε άιια αληίζηνηρα ή 

παξφκνηνπ ραξαθηήξα ζπζηήκαηα (ελδεηθηηθά: δηθηπαθφο ηφπνο ΔΟΣ: http://www.visitgreece.gr/portal/site/eot/, 

δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο Panoramio, Facebook, 

Με ζηφρν ην ςεθηαθφ πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο λα είλαη δηαιεηηνπξγηθφ θαη αλαδεηήζηκν απφ 

κεγάιεο εζληθέο θαη δηεζλείο πιαηθφξκεο αλάδεημεο θαη ζπζζσξεπηέο δηάρπζεο ηνπ ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ (Wikipedia, SearchCulture.gr ηνπ ΔΚΣ, Europeana, Φσηφδεληξν, θιπ), ζπζηήλεηαη ε αλάπηπμε αλνηθηψλ 

APIs θαη Web Services σο κέξνο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ εθαξκνγψλ. ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

ζπκκνξθσζεί  θαη‟ειάρηζηνλ κε ηα εμήο: 

 Έληαμε θάζε ηεθκεξίνπ πνπ ζα ςεθηνπνηεζεί ζε θαηάιιειν ςεθηαθφ απνζεηήξην, φπσο DSpace, OMEKA, 

θ.ά. 

 Δπηινγή θάπνηαο αλνηθηήο άδεηαο ρξήζεο Creative Commons 

 Τπνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ OAI-PMH γηα ηε δηάζεζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ζην ζπζζσξεπηή 

SearchCulture.gr ηνπ ΔΚΣ θαη, κέζσ απηνχ, δηάζεζε θαη ζηελ επξσπατθή ππνδνκή ζπζζψξεπζεο 

Europeana 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο έληαμεο 

ζην SearchCulture.gr θαη ηελ Europeana πνπ ππάξρνπλ αλαξηεκέλεο ζηνλ ηζηφηνπν: 

https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate/technical-requirements 

ε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ησλ ηεθκεξίσλ, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή/θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνχληαη 

δελ επηηξέπνπλ ηε ζχλδεζε κε ην SearchCulture.gr, ηφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη έθζεζε πνπ λα ηεθκεξηψλεη 

ηελ αδπλακία ζχλδεζεο. Ζ έθζεζε απηή εγθξίλεηαη (ή απνξξίπηεηαη) απφ ηελ ΟΓΔ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο πινπνίεζεο: 

1. Μειέηε Δθαξκνγήο 

2. πιινγή /  Δπηινγή / Καηεγνξηνπνίεζε / Σεθκεξίσζε / Φεθηνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

πιηθνχ. Πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή /  επηινγή / θαηεγνξηνπνίεζε (θαη εθφζνλ απαηηεζεί ςεθηνπνίεζε) πιηθνχ ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ ή πξφθεηηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε. Σν πιηθφ ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide", "Mykonos AR Augmented Reality ", 

"Mykonos Giants Hunt", «Gaming Delos: the myths»). Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε ζπιινγή / επηινγή Τιηθνχ γηα 

15 ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηα θείκελα παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζα γίλεη κεηάθξαζε ζε 4 

γιψζζεο  (3 ζειίδεο γηα ην θάζε ζεκείν) 

3. Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε, Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, Αλάπηπμε 

ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερφκελνπ (3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ). Πξνβιέπεηαη ε  θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε 360 κνηξψλ 

επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ (ζχλνιν 5 πεξηνρέο) γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos 

Virtual Guide". Παξάιιεια πξνβιέπνληαη ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 ζεκεία 

πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθαξκνγή "Mykonos AR Augmented Reality". 

4. Πξνκήζεηα ΚΑΗ Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ. Πξνβιέπνληαη: 

• Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ (2) θαη εμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

ρψξν (4). Σα ζπζηήκαηα ζα βξίζθνληαη ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ (αεξνδξφκην, ιηκάλη, δεκνηηθέο αίζνπζεο θιπ). 

5. Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ  "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" θαη «Gaming Delos: the myths», νη νπνίεο 

ζα πεξηιακβάλνπλ: 

o Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   
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o ελάξην θαη πγγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θεηκέλσλ θαη κεηάθξαζε ηνπο ζε 4 γιψζζεο 

o Ζρνγξάθεζε ΚΑΗ Voice-Over ζε 5 γιψζζεο 

o ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή επέλδπζε) 

o Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ (3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) Δθαξκνγήο 

o ρεδηαζκφο Graphic User Interface γηα δηαθνξεηηθά formats -exports (PC - tablet - mobile) 

o Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο  

o Δλζσκάησζε φισλ ησλ game compontents, βειηηζηνπνίεζε (optimisation) γξαθηθψλ 

o Έθδνζε παηρληδηνχ γηα Ζ/Τ (Windows/Mac), γηα θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet, γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή ζε 

ηζηφηνπν, θαη γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook), Android Google Play θαη iOS Play store. Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηνπ Παηρληδηνχ 

κε 3D γξαθηθά («Gaming Delos: the myths») ζε κνξθή "downloadable"  

6. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο "Mykonos AR Augmented Reality ", ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

o Μεηάθξαζε ζε 4 γιψζζεο ηνπ πιηθνχ γηα ηα 15 ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

o Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ςεθηαθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη 360 βηληενζθφπεζε)  

o Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

o Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε κνξθή 

"downloadable"  

o Δλζσκάησζε ησλ 3Γ αλαπαξαζηάζεσλ (5) ζηελ εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη Μεηάθξαζε ζε 

5  γιψζζεο 

7. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt", ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

o Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   εθαξκνγήο 

o ελάξην παρληδηνχ / εθαξκνγήο  

o πγγξαθή θεηκέλσλ 

o Μεηάθξαζε ζε 4 γιψζζεο 

o Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε ζε 5 γιψζζεο 

o ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή επέλδπζε) 

o Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ (3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ)  

o ρεδηαζκφο Graphic User Interface  

o Πξνγξακκαηηζκφο  

o Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο  

o Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ ζε κνξθή "downloadable"  

8. Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηψλ (40 Α/Χ) 

9. Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

10. Γεκνζηφηεηα 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ-ΥΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΗ  

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ νξίδεηαη ζε δέκα (10) μήνες απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Δηδηθφηεξα ε πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ αλά Φάζε έρεη σο εμήο: 

Φάζε 
Υξνληθή  Γηάξθεηα 

Σίηινο Φάζεο 
Από Έσο 

 Δ Δ+1Μ Μειέηεο Δθαξκνγήο 

 Δ+1Μ Δ+3Μ 
πιινγή /  Δπηινγή / Καηεγνξηνπνίεζε / Σεθκεξίσζε / 

Φεθηνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πιηθνχ 

 Δ+2Μ Δ+3Μ 
Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ 

 Δ+3Μ Δ+4Μ Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ 

 Δ+3Μ Δ+8Μ 

Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ  

1. Δθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο "Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide"  

2. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos 

AR Augmented Reality ". 

3. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos 

Giants Hunt". 

4. Δθαξκνγή 3D παηρληδηνχ «Gaming Delos: the myths»  
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Φάζε 
Υξνληθή  Γηάξθεηα 

Σίηινο Φάζεο 
Από Έσο 

 Δ+8Μ Δ+9Μ Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηψλ 

 Δ+8Μ Δ+9Μ Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

 Δ+9Μ Δ+10Μ Γεκνζηφηεηα 

Δ: Υξόλνο Έλαξμεο ηνπ Έξγνπ,  Μ: Μήλεο   

 

Οη ρξφλνη πινπνίεζεο ησλ Φάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ είλαη ελδεηθηηθνί. Ζ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

Αλάδνρνο, ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπ, πξνηείλεη ζπλνιηθφ ρξφλν πινπνίεζεο κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ ρξφλνπ πνπ 

νξίδεηαη ζην παξφλ ηεχρνο πξνθήξπμεο, ζεσξείηαη απνδεθηή. Ζ αληίζεηε πεξίπησζε (ζπλνιηθφο ρξφλνο κεγαιχηεξνο 

ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην παξφλ ηεχρνο πξνθήξπμεο) δελ ζεσξείηαη απνδεθηή θαη ε πξνζθνξά ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ζα απνξξίπηεηαη. 

ΦΑΔΙ ΔΡΓΟΤ 

 

Φάζε No 1 Σίηινο Μειέηε Δθαξκνγήο 

Μήλαο Έλαξμεο 0 Μήλαο Λήμεο 1 

ηόρνη  

Ζ πιήξεο νξηνζέηεζε ηνπ έξγνπ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο ππφ 

αλάπηπμε εθαξκνγέο. 
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Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα πεξηιακβάλεη: 

Δπηινγή έηνηκνπ πιηθνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. 

Δπηινγή ηνπ πιηθνχ πξνο ςεθηνπνίεζε. Ζ πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ πνπ ζα ςεθηνπνηεζεί έρεη θαζνξηζηεί. ην πιαίζην 

ηεο θάζεο απηήο ζα θαζνξηζηεί επαθξηβψο πνην ζα είλαη απηφ ην πιηθφ κέζα απφ ην πινχζην πιηθφ πνπ δηαζέηεη ν 

Γήκνο. 

Δπηινγή θεηκέλσλ ηεθκεξίσζεο αιιά θαη ζπγγξαθή λέσλ θεηκέλσλ φπνπ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα 

«ληχζνπλ» ην πιηθφ πνπ ζα πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηηο εθαξκνγέο. 

Πξνηάζεηο γηα ζπιινγή επηπιένλ πιηθνχ αιιά θαη ηε κεζνδνινγία ζπιινγήο απηνχ ηνπ πιηθνχ. ην πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ζα ζπλεξγαζηεί ν Αλάδνρνο κε ην Γήκν γηα λα κπνξέζεη λα ζπιιέμεη ην πιηθφ απηφ. Ζ 

δηαδηθαζία ζπιινγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά, παξαρψξεζε πιηθνχ απφ άιινπο θνξείο ή ηδηψηεο, αιιά 

θαη δεκηνπξγία λένπ πιηθνχ. 

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο απνζέκαηνο ζα επηθεληξσζεί ζηα αθφινπζα: 

Μλεκεία ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ.  

Σνπξηζηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο 

Αξραηνινγηθά επξήκαηα 

Σνπξηζηηθνί Πξννξηζκνί 

Έζηκα θαη παξαδφζεηο.  

Ζ Μειέηε Δθαξκνγήο ζα ζπληζηά ηνλ «νδεγφ πινπνίεζεο» θαη ηε βάζε αλαθνξάο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα επηπξφζζεηα ζα 

πεξηιακβάλεη θαη ηα εμήο: 

ρέδην Γηαρείξηζεο θαη Πνηφηεηαο Έξγνπ (ΓΠΔ) 

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Οξηζηηθνπνίεζε - ηεξάξρεζε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ, Λεηηνπξγηθψλ θαη Σερληθψλ Απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη 

ηελ νξηνζέηεζε-απνζαθήληζε ηνπ εχξνπο ηνπ Έξγνπ. 

Δηθαζηηθέο Πξνηάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο θάζε εθαξκνγήο 

Αλαιπηηθφ θαηάινγν ηνπ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε πξσηφηππν ηνπ 

απνζέκαηνο. 

Μεζνδνινγία ειέγρνπ απνδνρήο φπνπ ζα θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα ηα ζελάξηα 

δνθηκήο ησλ εθαξκνγψλ κε ζαθή αλαθνξά ζηα δεδνκέλα δνθηκήο θαη θαζνξηζκφ ηεο/ησλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο 

ησλ δεηθηψλ απφδνζεο. 

Μεζνδνινγία, πξφγξακκα θαη πξνδηαγξαθέο γηα ην πιηθφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. 

Παξαδνηέα 

Π1.1: Μειέηε Δθαξκνγήο. 

Φάζε No 2 Σίηινο πιινγή /  Δπηινγή / 

Καηεγνξηνπνίεζε / Σεθκεξίσζε / 

Φεθηνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία 

βάζεο δεδνκέλσλ πιηθνχ 

Μήλαο Έλαξμεο 1 Μήλαο Λήμεο 3 

ηόρνη  

Σν ζχλνιν ηνπ πιηθνχ έηνηκν πξνο αμηνπνίεζε απφ ηηο ππφ αλάπηπμε εθαξκνγέο. 
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ην πιαίζην ηεο θάζεο απηήο πξνβιέπεηαη: 

πιινγή ηνπ Τιηθνχ πνπ επηιέρζεθε θαηά ηε θάζε ηεο Μειέηεο Δθαξκνγήο, ηειηθή επηινγή θαη θαηεγνξηνπνίεζε 

πιηθνχ 

Φεθηνπνίεζε πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη ζε αλαινγηθή κνξθή θαη ηεθκεξίσζε 

πγγξαθή θαη επηκέιεηα  πξφζζεησλ θεηκέλσλ φπνπ απαηηείηαη 

Μεηάθξαζε ησλ βαζηθψλ θεηκέλσλ παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζε 5 γιψζζεο (θαη‟ εθηίκεζε 3 ζειίδεο γηα ην 

θάζε ζεκείν) 

Σν πιηθφ ζα αθνξά επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη δηαδξνκψλ ζηε Υψξα ηεο Μπθφλνπ, θπθιαδίηηθα ζπίηηα 

κε αξρηηεθηνληθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, ηνπο Κάησ Μχινπο, αξραηνινγηθά επξήκαηα ηα νπνία εθηίζεληαη ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γήινπ φπσο νη Κνινζζηθνί Λένληεο απφ ην Άλδεξν ησλ Λεφλησλ ηεο Γήινπ, ε αξπαγή ηεο 

Χξεηζπίαο, θφξεο ηνπ Δξερζέσο, απφ ηνλ Βνξέα, ηo Μαξκάξηλν άγαικα ηεο Αξηέκηδνο, ν Ναφο ηνπ Απφιισλα. ν 

Πίζνο ηεο Μπθφλνπ, ηo Φεθηδσηφ δάπεδν κε παξαζηάζεηο δειθηληψλ, ην Φεθηδσηφ δάπεδα κε παξάζηαζε 

Γηνλχζνπ. Πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή /  επηινγή / θαηεγνξηνπνίεζε / ςεθηνπνίεζε πιηθνχ ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηνπ Γήκνπ ή πξφθεηηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε. Σν πιηθφ ζα αθνξά φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ έξγνπ.  

Παξαδνηέα 

Π2.1: πιινγή /  Δπηινγή / Καηεγνξηνπνίεζε / Σεθκεξίσζε / Φεθηνπνίεζε θαη Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ 

πιηθνχ. Πξνβιέπεηαη ε ζπιινγή /  επηινγή / θαηεγνξηνπνίεζε (θαη εθφζνλ απαηηεζεί ςεθηνπνίεζε) πιηθνχ ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γήκνπ ή πξφθεηηαη λα ηνπ παξαρσξεζεί πξνο ρξήζε. Σν πιηθφ ζα αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide", "Mykonos AR Augmented Reality ", 

"Mykonos Giants Hunt", «Gaming Delos: the myths»). Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη ε ζπιινγή / επηινγή Τιηθνχ γηα 

15 ζεκεία ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηα θείκελα παξνπζίαζεο θαη ηεθκεξίσζεο ζα γίλεη κεηάθξαζε ζε 4 

γιψζζεο  (3 ζειίδεο γηα ην θάζε ζεκείν)  

Φάζε No 3 Σίηινο Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 

360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ 

Μήλαο Έλαξμεο 2 Μήλαο Λήμεο 3 

ηόρνη  

Ζ θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε 360
Ο
 πνπ ζα αμηνπνηεζεί γηα ηελ εθαξκνγήο εηθνληθήο πεξηήγεζεο. 

Πξνβιέπεηαη ε  θσηνγξάθεζε / βηληενζθφπεζε 360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ (ζχλνιν 5 

πεξηνρέο) γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide". Παξάιιεια πξνβιέπνληαη 

ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

εθαξκνγή "Mykonos AR Augmented. 

Παξαδνηέα 

Π3.1: Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε, Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερφκελνπ (3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ). Reality". 

Φάζε No 4 Σίηινο Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ 

Μήλαο Έλαξμεο 3 Μήλαο Λήμεο 4 

ηόρνη  

Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνχ έηνηκνπ πξνο ρξήζε 
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Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 

Καηά  ηε  δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, ν  Αλάδνρνο ζα  πξνκεζεχζεη ηελ  Αλαζέηνπζα αξρή κε εμνπιηζκφ ν 

νπνίνο θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πξνβνιή / παξνπζίαζε ησλ εθαξκνγψλ. 

Ο ελ ιφγσ εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη: 

Γχν (2) ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ (θνξεηφ ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζε εθζέζεηο ζην εμσηεξηθφ). Σν ζχζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη ζα πεξηιακβάλεη  

ηαζκφ εξγαζίαο κε αληίζηνηρε νζφλε 

Κάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ (2) ζπλνδεπφκελα απφ θάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη ην εμνπιηζκφ ζε ζεκεία πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή θαη βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Ο δηαδξαζηηθφο ζηαζκφο πιεξνθφξεζεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη 

κνξθήο, πηζηνπνηεκέλνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαλνληζκψλ EN, ELOT, CIE, VDE, ή ηζνδχλακνπο κε 

ζήκα πηζηφηεηαο CE πξντφληα επψλπκσλ θαηαζθεπαζηψλ, κε ζηνηρεία ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο 

ηνπο. Σo INFOKIOSK ζα είλαη πιήξεο κε ηηο βάζεηο ηνπ, ηα θαιχκκαηα, ηα πάζεο θχζεο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο 

θαη ηηο δηαηάμεηο ζηεξέσζεο. Δθφζνλ ζην ζεκείν ηνπνζέηεζεο δελ ππάξρεη έηνηκε θαισδηαθή ππνδνκή ηφηε ν 

Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν ζα θξνληίζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηήο.   

Π.4.1. Γχν (2) ζπζηήκαηα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

ηαζκφ εξγαζίαο κε αληίζηνηρε νζφλε 

Κάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Π.4.2. Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ (2) ζπλνδεπφκελα απφ θάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

Φάζε No 5 Σίηινο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ  

1. Δθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

2. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

"Mykonos AR Augmented Reality ". 

3. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

"Mykonos Giants Hunt". 

4. Δθαξκνγή 3D παηρληδηνχ «Gaming Delos: the 

myths» 

Μήλαο Έλαξμεο 3 Μήλαο Λήμεο 8 

ηόρνη  

H Αλάπηπμε ησλ Δθαξκνγψλ: 

1. Δθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

2. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos AR Augmented Reality ". 

3. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt". 

4. Δθαξκνγή 3D παηρληδηνχ «Gaming Delos: the myths» 
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Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ζα ιάβεη ρψξα ε Αλάπηπμε ησλ Δθαξκνγψλ: 

1. Δθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

Ζ εθαξκνγή ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ζε ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επηιεγκέλσλ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο θαη δηαδξνκψλ ζηε Υψξα ηεο Μπθφλνπ θαη ζηελ «Μηθξή Βελεηία» ηεο Μπθφλνπ θαη, κε 

ζπλδπαζκφ ηερληθψλ θηλεκαηνγξαθηθήο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 360° (Cinematic VR 360°) θαη εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά ππνινγηζηή (VR 3D computer graphics), θαη εηθνληθφ νδεγφ (virtual 

guide) ηνλ «Πέηξν ηνλ Πειεθάλν», καζθφη ηεο Μπθφλνπ, ζε κνξθή ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξάζηαζεο («άβαηαξ»), ν 

νπνίνο ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα ηνπ λεζηνχ, θαη ζα θαζνδεγεί ηνπο επηζθέπηεο ζηελ εηθνληθή ηνπο 

πεξηήγεζε ζε πέληε γιψζζεο: ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη γαιιηθά. 

 2. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos AR Augmented Reality ". 

Ζ εθαξκνγή απηή ζα ζπλδπάδεη ηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ εηθνληθή πεξηήγεζε ζε 5 επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ λεζηνχ 

(θπθιαδίηηθα ζπίηηα κε αξρηηεθηνληθφ θαη ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ, Κάησ Μχινη θ.ά.), έηζη ψζηε ν επηζθέπηεο λα 

κπνξεί λα απνιακβάλεη κηα βειηησκέλε εκπεηξία μελάγεζεο ρσξίο ηε βνήζεηα μελαγνχ. Δπηθεληξψλνληαο ηε 

ζπζθεπή ηνπ ζε έλα απφ ηα 5 παξαπάλσ αμηνζέαηα ή ρψξν/πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ζα κπνξεί λα απνιαχζεη ζε 

ςεθηαθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε κέξνο ηνπ αμηνζέαηνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα δεη θαζψο λα δηαβάζεη ή λα 

αθνχζεη πιεξνθνξίεο ζε πέληε γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά θαη γαιιηθά, λα δεη θάπνην ζρεηηθφ 

βίληεν (πρ. βίληεν απφ ζρεηηθφ πξη θαζψο πεξλάεη απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα θ.ά., βίληεν 

αλαπαξάζηαζεο κε ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά αξραίαο κπζνινγηθήο ζθελήο ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία θ.ά.) θαη λα αθνχζεη ζρεηηθή κνπζηθή θαη πιεξνθνξίεο. 

3. Δθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt". 

Πξφθεηηαη γηα έλα ςεθηαθφ παηρλίδη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζηνλ αξραηνειιεληθφ 

κχζν ηεο εμφλησζεο ησλ ηειεπηαίσλ ηηηάλησλ Γηγάλησλ απφ ηνλ Ζξαθιή ζην λεζί ηεο Μπθφλνπ. Ο επηζθέπηεο ζα 

κπνξεί «θαηεβάδνληαο» ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ ηνπ, λα κπαίλεη ζηελ ζέζε ηνπ Ζξαθιή ζε έλα εηθνληθφ θπλήγη 

γηγάλησλ ζην λεζί ψζηε λα ηνπο εμνληψζεη.  

4. Δθαξκνγή 3D παηρληδηνχ «Gaming Delos: the myths»  

ηφρνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη ε αλαθάιπςε κέζσ απηνχ, ζεκαληηθψλ αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ ηεο Γήινπ. Σν 

παηρλίδη ζα απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο αιιά θαη παηδηά, εκπλεπζκέλν απφ ηηο κπζνινγηθέο ηζηνξίεο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ηα νπνία εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Γήινπ φπσο: 

1. Οη Κνινζζηθνί Λένληεο απφ ην Άλδεξν ησλ Λεφλησλ ηεο Γήινπ. 

2. Ζ αξπαγή ηεο Χξεηζπίαο, θφξεο ηνπ Δξερζέσο, απφ ηνλ Βνξέα. 

3. To Μαξκάξηλν άγαικα ηεο Αξηέκηδνο. 

4. O Ναφο ηνπ Απφιισλα. 

5. O Πίζνο ηεο Μπθφλνπ. 

6. To Φεθηδσηφ δάπεδν κε παξαζηάζεηο δειθηληψλ. 

7. Σν Φεθηδσηφ δάπεδα κε παξάζηαζε Γηνλχζνπ. 

Οη εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ησλ επηζθεπηψλ. Γηα 

ηελ εθαξκνγή Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ θηλεηψλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ δίπια απφ ηα θπξηφηεξα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο, εηδηθνί δηζδηάζηαηνη γξακκηθνί θψδηθεο (2d barcodes) φπσο γηα παξάδεηγκα θψδηθεο QR-codes, 

Microsoft TAG ή άιιεο ηερλνινγίαο. Όηαλ ν επηζθέπηεο “δηαβάζεη” ηνπο θψδηθεο απηνχο κέζσ ηεο θάκεξαο ηνπ 

θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ (Πξαγκαηηθφηεηα), ζα έρεη απηφκαηα ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ ηνπ θαη κέζσ δηαδηθηχνπ, 

πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο θη άιια πνιπκέζα θαζψο θαη ηξηζδηάζηαηα κνληέια (Δπαπμεκέλε Πξαγκαηηθφηεηα), 

ζρεηηθά κε ην ζεκείν ελδηαθέξνληνο ζην νπνίν ζηέθεηαη θαη έρεη ζηξέςεη ηελ θάκεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ γηα έμππλα ηειέθσλα, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ 

κέζσ ηεο θάκεξαο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, ελψ ζα ππνζηεξίδνληαη θαη φια ηα ηειέθσλα πνπ έρνπλ 

ελζσκαησκέλν αλαγλψζηε QR-code θαη ζχλδεζε δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ γηα ηα έμππλα ηειέθσλα ζα είλαη 

δηαζέζηκν κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο ηνπ έξγνπ. 

Σν ινγηζκηθφ Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη: 

● Αλαγλψξηζε πνιιαπιψλ ηχπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηζδηάζηαησλ ζρεκάησλ (ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκεία πνπ αθνξνχλ 

ην έξγν) 

●  Γπλαηφηεηα πξνβνιήο ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ ζε δηαδεδνκέλε κνξθή αξρείνπ (πρ. 3ds, obj, fbx, mb) 

● Γπλαηφηεηα πξνβνιήο θηλνχκελνπ ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ (animation) 

● Γπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο marker ζε πεξηβάιινληα κε δηαθπκάλζεηο ζην θσηηζκφ (εμσηεξηθά θσηεηλά ζεκεία, 

εζσηεξηθά ζθνηεηλά) 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηθηή ηερληθή 

ζπλδπαζκνχ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ γξαθηθψλ ππνινγηζηή (3D computer graphics) θαη παλνξακηθψλ 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν 360 κνηξψλ θαηάιιεισλ γηα πξνβνιή ζε δηεπαθή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (VR 360). 

Γηακέζνπ εηδηθήο νπηηθήο ςεπδαίζζεζεο έλσζεο ηνπ πιηθνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ VR (cinematic VR) θαη ησλ 
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Παξαδνηέα 

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 

κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

ελάξην εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

Έθδνζε Δθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" γηα Ζ/Τ (Windows/Mac), γηα θηλεηφ ηειέθσλν θαη 

tablet, γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, θαη γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή 

γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook), Android Google Play θαη iOS Play store 

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ("Mykonos AR)" κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο "Mykonos AR" ζε κνξθή "downloadable"  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt" κεηαθξαζκέλε ζε 5 

γιψζζεο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

ελάξην εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" ζε κνξθή 

"downloadable"  

Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming Delos: the myths») κεηαθξαζκέλν ζε 4 γιψζζεο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» 

ελάξην παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» 

Έθδνζε  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» γηα Ζ/Τ (Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο standalone, 

γηα θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο standalone   

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» ζε κνξθή 

"downloadable" 

 

Φάζε No 6 Σίηινο Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηψλ 

Μήλαο Έλαξμεο 8 Μήλαο Λήμεο 9 

ηόρνη  
Δθπαίδεπζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ην ζχζηεκα πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά. 

Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 
Γχν (3) ζηειέρε ηνπ Γήκνπ ζα εθπαηδεπηνχλ σο δηαρεηξηζηέο εθαξκνγψλ. Οη δηαρεηξηζηέο ζα αλαιάβνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.  

Ζ εθπαίδεπζε ησλ δχν δηαρεηξηζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλνιηθά ζαξάληα (40) ψξεο θαηάξηηζεο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη: 

Γεληθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο εθαξκνγψλ εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Πξφηππα θαη κέζνδνη Φεθηνπνίεζεο Σεθκεξίσζεο & Πνιηηηζηηθνχ Τιηθνχ. 

Παξαδνηέα 
Π6.1: Δθπαηδεπηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ησλ 

ππνςεθίσλ δηαρεηξηζηψλ. 

Π6.2: Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο (Καηάξηηζε 40 σξψλ). 

Π6.3: Έθζεζε απφ ηελ Δθπαίδεπζε ησλ Γηαρεηξηζηψλ  

 

Φάζε No 7 Σίηινο Πηινηηθή Λεηηνπξγία 

Μήλαο Έλαξμεο 8 Μήλαο Λήμεο 9 

ηόρνη 

Ζ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρξεζηψλ θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) κήλα. 
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Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 

Καηά ηελ θάζε απηή ν Αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Γήκνπ θαη ζα 

παξέρεη ππνζηήξημε κέζσ ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ηνπ.  

πγθεθξηκέλα ζηε θάζε πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξνζθέξνληαη νη παξαθάησ ππεξεζίεο: 

Άκεζε ηειεθσληθή ππνζηήξημε Help-Desk. Άκεζε ππνζηήξημε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο κέζσ ηειεθψλνπ. ην 

πιαίζην απηφ ζα παξέρνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο: 

Σειεθσληθή ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σειεθσληθή ππνζηήξημε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ ρξήζε. 

Τπεξεζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο. Γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, έλα (1) εμεηδηθεπκέλν άηνκν 

βξίζθεηαη ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

εθαξκνγψλ. Ζ ππνζηήξημε ζα πεξηιακβάλεη: 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – ππνζηήξημε ρξεζηψλ. 

πιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ. 

Τπνζηήξημε ρεηξηζκνχ ππνινγηζηψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

Παξαδνηέα 

Π8.1: Τπεξεζίεο Πηινηηθήο & Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο (Help-Desk, Τπνζηήξημε ρξεζηψλ). 

Π8.2: Σεχρνο Απνηειεζκάησλ Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο πζηήκαηνο  

Φάζε Νν 8 Σίηινο Γεκνζηφηεηα 

Μήλαο Έλαξμεο 9 Μήλαο Λήμεο 10 

ηόρνη 

Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Πεξηγξαθή Τινπνίεζεο 

Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πχιεο, ηελ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα 

αθνινπζήζεη ε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. Οη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο  ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνπλ: 

Γηνξγάλσζε Ζκεξίδαο Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ  

Πξνψζεζε - Πξνβνιή κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media) κέζα απφ ηηο ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ Γήκνπ ή απφ 

λέεο ζειίδεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε facebook, twitter θαη instagram απνθιεηζηηθά γηα απηφ ηνλ ζθνπφ    

Πξνψζεζε ησλ εθαξκνγψλ ζηε δηαδηθηπαθή ηνπο κνξθή κέζσ ππεξεζηψλ ηχπνπ (Adwords)   

Αλάξηεζε Banners ζε δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο ηζηνηφπνπο (2 δηαθνξεηηθά banners ζε ηνπιάρηζηνλ 5 

δηαθνξεηηθνχο ηζηνηνπνπο). 

 

Παξαδνηέα 

Π8.1: Έθζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Ζκεξίδαο 

Π8.2: Έθζεζε δηαδηθηπαθήο θακπάληαο. 

 

ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ  

ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ Πξνζθνξά, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή απφ λέν ζπλεξγάηε / ππεξγνιάβν 

ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, κεηά απφ 

πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα πξέπεη λα απνδείμεη ν πξψηνο φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ 

ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

Ο λένο ππεξγνιάβνο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ελψ ε πξάμε 
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αληηθαηάζηαζεο ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απαηηήζεη αηηηνινγεκέλα απφ ηνλ Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ θαη 

γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζα θήξπηηε έθπησην ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ή ζα ηνλ απέθιεηε απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ην άξζξν ….. ηεο Γηαθήξπμεο (αλ δειαδή ν ππεξγνιάβνο πησρεχζεη θνθ), αλ πεξηέιζεη ζε γλψζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ/ ΠΑΡΟΥΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ   

Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θνξείο, απφ 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζε φπνηα άιια ζεκεία πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ.  

Σα Παξαδνηέα ζα παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ  (ΔΠΠΔ), 

ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή θαη παξάιιεια ζα θνηλνπνηνχληαη θαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σφπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν, νξίδεηαη ε 

έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα θξνληίζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ρψξσλ θαη θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, ψζηε ν 

Αλάδνρνο λα εθηειεί ην Έξγν ηνπ ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη (πιελ ησλ δηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ), 

ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Έξγνπ. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην ζχλνιν ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ ζηα 

ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ΔΠΠΔ.  

Ο Αλάδνρνο ζηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ησλ παξαδνηέσλ ππνρξενχηαη:  

λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία  

λα ζπλεξγαζζεί κε ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ έληαμε ζηελ πθηζηάκελε ππνδνκή.  

ην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ν Αλάδνρνο ζα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, ζπλαληήζεηο, ζπλεξγαζίεο, θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή εθηφο ησλ γξαθείσλ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζπλαληήζεηο θαη ζπλεληεχμεηο κε ππεπζχλνπο θ.ιπ. απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηθά ηνπ κέζα.  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ-ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

Σα παξαδνηέα ηεο Πξάμεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

1. Μειέηε Δθαξκνγήο 

2. Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 

κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

3. Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ (ζχλνιν 5 πεξηνρέο) γηα 

ηελ εθαξκνγή "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

4. Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

5. ελάξην εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

6. Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" ζε 4 γιψζζεο  

7.  Έθδνζε Δθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  γηα Ζ/Τ (Windows/Mac), γηα θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη tablet, γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, θαη γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε 

εθαξκνγή γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook), Android Google Play θαη iOS Play store 

8. Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ (2) 

9. Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα εζσηεξηθφ ρψξν (2) 

10. Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα εμσηεξηθφ ρψξν (2) 

11. Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ("Mykonos AR)" κεηαθξαζκέλε ζε 4 

γιψζζεο 

12. Μεηαθξαζκέλα θείκελα ζε 4 γιψζζεο  γηα ηα 15 ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο "Mykonos AR"   

13. Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos AR"   

14. Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο "Mykonos AR" ζε κνξθή "downloadable"  
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15. Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt" κεηαθξαζκέλε ζε 

5 γιψζζεο 

16. Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   εθαξκνγήο "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

17. ελάξην εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" 

18. Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" ζε 4  γιψζζεο  

19. Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" ζε κνξθή 

"downloadable"  

20. Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming Delos: the myths») κεηαθξαζκέλν ζε 4 γιψζζεο 

21. Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» 

22. ελάξην παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» 

23. Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» ζε 4 γιψζζεο  

24.  Έθδνζε  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» γηα Ζ/Τ (Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone, γηα θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο standalone   

25. Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the myths» ζε κνξθή 

"downloadable"  

26. Ζκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ 

27. Πξνψζεζε - Πξνβνιή κέζσ social media / Adwords / Banners ζε δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο ηζηνηφπνπο  

28.  Παθέην Φηινμελίαο (Hosting) ζε Data Center γηα 12 κήλεο 

29. αξάληα (40) Α/Χ Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηψλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ  

 

Γηαδηθαζία Παξαιαβήο Έξγνπ  

Οη δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ γίλνληαη απφ ηελ ΔΠΠΔ.  

ηελ πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ε ΔΠΠΔ δηαβηβάδεη 

εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν - ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο ηνπ - 

ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν Αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιεη 

θαηάιιεια δηνξζσκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν εληφο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηε ιήςε ησλ παξαηεξήζεσλ.  

Ζ δηαδηθαζία επαλππνβνιήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη δύν (2) θνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα επεξεάδεηαη, 

αλαιφγσο ηεο ηαρχηεηαο παξαιαβήο ηεο θάζε Φάζεο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ .  

Ζ παξάδνζε ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξαιαβή ηνπ Έξγνπ απφ ηελ ΔΠΠΔ, γίλνληαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο 

πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζηνχλ ζηε χκβαζε.  

ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, εάλ ε ΔΠΠΔ δηαπηζηψλεη κε ζπκκνξθψζεηο κε 

ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηηο ηηζέκελεο πξνδηαγξαθέο, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη 

λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα αλαθέξεη απηέο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δέθα (10) εκέξεο απφ ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ.  

Δθ‟ φζνλ δηαπηζησζεί δηαηήξεζε ησλ κε ζπκκνξθψζεσλ θαη κεηά ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ, παξάιεηςε 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ή πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο , ηφηε ε ΔΠΠΔ κπνξεί λα εηζεγεζεί ηελ 

έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ζε αλνηθηή ζπλεδξίαζε, ηα θξίζηκα παξαδνηέα θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα θάζε Φάζεο ηνπ Έξγνπ. ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε κπνξνχλ ζπκκεηέρνπλ φιεο νη δνκέο ηνπ 

ρήκαηνο Γηνίθεζεο Έξγνπ θαζψο θαη άιινη εκπιεθφκελνη πνπ ζα νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο  
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ δηαρεηξηζηψλ ηφζν γηα ζέκαηα ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ φζν θαη ρεηξηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ ππνδνκήο, ζα πινπνηεζεί κε βάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα ζρεδηάζεη ν Αλάδνρνο θαη ζα 

πεξηγξάςεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ.  

Δλδεηθηηθά, πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

Σελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνδηαγξαθψλ  

Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πιηθνχ (εγρεηξίδηα)  

Σε ζπκκεηνρή ησλ δηαρεηξηζηψλ θαηά ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία (On the job training). 

Τπεξεζίεο Πηινηηθήο θαη Γνθηκαζηηθήο Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε φισλ ησλ δνθηκψλ ειέγρνπ, ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, αξρίδεη ε 

Πεξίνδνο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο. Ζ Πηινηηθή Λεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζην πξψην ζηάδην ηεο πξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ εθαξκνγψλ κε ηε ζπκκεηνρή κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο νκάδαο ρξεζηψλ, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεζηαθψλ δεδνκέλσλ. Ο 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέζεη ηηο εθαξκνγέο ζε Πηινηηθή Λεηηνπξγία θάησ απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ελφο (1) κήλα.  

Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο, έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο.  

λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Πηινηηθή Λεηηνπξγία ησλ 

εθαξκνγψλ.  

λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επηρεηξεζηαθέο γλψζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο 

Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο 

Παξαγσγηθήο Λεηηνπξγίαο,  

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο φπνηεο ξπζκίζεηο / παξακεηξνπνηήζεηο / πξνζαξκνγέο / ηξνπνπνηήζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εθαξκνγψλ (fine tuning),  

λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε (bug fixing),  

λα επηθαηξνπνηήζεη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εθαξκνγψλ,  

Τπεξεζίεο Δγγύεζεο «Καιήο Λεηηνπξγίαο»  

Καηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη νη παξαθάησ:  

Γηα ηηο εθαξκνγέο:  

Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εθαξκνγψλ.  

Απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs).  

Δγθαηάζηαζε λέσλ εθδφζεσλ ησλ εθαξκνγψλ. Οη λέεο εθδφζεηο ζα πεξηιακβάλνπλ:  

ηηο φπνηεο απαξαίηεηεο αιιαγέο ή βειηηψζεηο πξνθεηκέλνπ νη εθαξκνγέο λα είλαη ζπκβαηέο κε κειινληηθέο ζπζθεπέο 

ή/θαη εθδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ  

 ηηο φπνηεο απαξαίηεηεο πξνζζήθεο πξνθεηκέλνπ νη εθαξκνγέο λα εθκεηαιιεχνληαη λέα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

κειινληηθψλ ζπζθεπψλ ή/θαη εθδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ 

επαπμεκέλεο δπλαηφηεηεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ  

Γηα ηνλ εμνπιηζκφ:  

Απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ θαη αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ εθφζνλ νη βιάβεο δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ θαθφβνπιεο ή άζηνρεο παξεκβάζεηο 

ηξίησλ.  

Ζ πεξίνδνο εγγχεζεο πξέπεη λα θαιχπηεη θαη‟ειάρηζην ην έλα (1) εκεξνινγηαθφ έηνο.  
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΈΡΓΟΤ  

Μέζνδνη θαη Σερληθέο Τινπνίεζεο θαη Τπνζηήξημεο  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη πξνζρέδην ηεο πξνηεηλφκελεο Μεζνδνινγίαο δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

έξγνπ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κνληέινπ ιεηηνπξγίαο θαη ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλνπλ:  

Κξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ,  

Καηαγξαθή πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ εθηηκάηαη φηη είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

Πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πηνζεηνχληαη θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ.  

Πίλαθα κε ηα παθέηα εξγαζίαο θαη ηα παξαδνηέα αλά θάζε ηνπ έξγνπ. ην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

(κέζσ εηδηθήο ζηήιεο) αληηζηνίρεζε ησλ παξαδνηέσλ κε ηηο θαηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο ζηνπο πίλαθεο 

ζπκκφξθσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνζαθελίδεηαη ην ηκήκα ησλ απαηηήζεσλ/ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη λα 

θαιπθζεί κε ηελ νινθιήξσζε θάζε παξαδνηένπ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ν πίλαθαο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη κία επηπιένλ ζηήιε, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ην κέινο/ κέιε πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνηέσλ ή παθέησλ εξγαζίαο.  

ρήκα (Οξγάλσζε) Γηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ Έξγνπ  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη θαη πεξηγξάςεη ηε κεζνδνινγία θαη ην ζρήκα δηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ζπκκφξθσζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηηο 

Φάζεηο Τινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ.  

ηελ θαηαγξαθή ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ξεηψο λα ζπκπεξηιεθζεί ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ν αλαπιεξσηήο απηνχ, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο θαη 

πιεξσκήο ηνπ έξγνπ.  

Γηα θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο ν ξφινο ζην έξγν, ην αληηθείκελν 

εξγαζηψλ, ν ρξφλνο απαζρφιεζεο (πίλαθαο αλζξσπνκελψλ αλά θάζε ηνπ έξγνπ) θιπ, ελψ ζε θαηάιιειν ζεκείν ηεο 

πξνζθνξάο ζα παξαηίζεηαη ηππνπνηεκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ επηηπρψο ηνλ 

πξνβιεπφκελν ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ, δεηά ηελ άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ 

ηελ έγθξηζή ηεο.  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα θαηαζέζεη πιήξεο αληίγξαθν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ.  

Δηδηθέο πξνβιέςεηο (ξπζκίζεηο) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ  

ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη απαξαίηεηα θαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην ειέγρνπ 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπλ ζηελ 

παξνχζα ελφηεηα ηε Μεζνδνινγία, ην ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ θαη γεληθά φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ζα 

ιακβάλνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε άξηηα θαη έγθαηξε πινπνίεζή 

ηνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα εθπνλήζεη έλα ζπλνιηθφ ζρέδην νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ππφ αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ελεξγεηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Έξγν, ιακβάλνληαο ππφςε ην θχξνο θαη ηελ αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο 

παξνπζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Δπίζεο ζα εθπνλεζεί θαη ζα παξνπζηαζζεί έλα θαηάιιειν γηα ην θνξέα θαη ην 

παξφλ Έξγν ζρήκα νξγάλσζεο ησλ παξαδνηέσλ, ελψ δίδεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε κία ζσζηή θαη έγθπξε Γηαρείξηζε 

Έξγνπ, ζπλνδεπφκελε απφ ηξφπν ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ.  

Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηφζν ηηο ελέξγεηεο, φζν θαη ηελ αθνινπζνχκελε 

κεζνδνινγία θαη (ελδερνκέλσο) ηπρφλ εμνπιηζκφ ή θαη ινγηζκηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο.  

ελάξηα ρξήζεο θαη Διέγρνπ - Γηαδηθαζία παξαιαβήο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζπζηεκάησλ θαη Έξγνπ  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζα ζπζηαζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ) θαη ζα νξηζηεί ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ ΔΠΠΔ ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ζε φιν ην δηάζηεκα εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη ζα είλαη αξκφδηα γηα 

ηελ έγθξηζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαδνηέσλ, κε βάζε ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο.  
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Μεζνδνινγία Γηαρείξηζεο Έξγνπ θαη Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο  

Ο ππνςήθηνο ΑΝΑΓΟΥΟ ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην ζρήκα 

δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε επίβιεςεο θαη 

ειέγρνπ ηεο πνξείαο αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ελψ ηελ θχξηα επζχλε πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζα ηελ έρεη ν 

ΑΝΑΓΟΥΟ.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο 

αξηζκνχ ζπκπιεξσκαηηθψλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπκπίπηνπλ ρξνληθά. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ θαη ζα πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζην:  

Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ ηη απαηηείηαη, απφ 

πνηνλ θαη ησλ πξνηχπσλ κε ηα νπνία εθηεινχληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Σελ αλάπηπμε κίαο νκαδηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

Σνλ πεξηνδηθφ έιεγρν πνηφηεηαο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ σο πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απφδνζεο.  

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο:  

Με ην πέξαο θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαδνηέσλ ηεο θάζεο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία δνθηκψλ ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δνθηκψλ θαη ηεο εηζήγεζεο γηα δηελέξγεηα λέσλ δνθηκψλ ζε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ιήςεο 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο δνθηκήο ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο εηζήγεζεο γηα ηηο δνθηκέο απνδνρήο.  

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κέζσ αμηνινγήζεσλ ζε ιεηηνπξγηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν θαη ππνβνιήο ησλ 

απαξαίηεησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ.  

Καηά ηε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο απαξαίηεηεο ηερλνγλσζίαο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ πξνο ηα ζηειέρε ηεο ΔΠΠΔ, κέζσ 

ηεο παξαθνινχζεζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο άξηηαο πινπνίεζήο ηεο.  

Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε.  

ην πιαίζην ηεο νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ζπλαληήζεσλ κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, ηελ πιεξφηεηα, ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία δηαζχλδεζεο ησλ ππαξρφλησλ θαη ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ & δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη.  

Καηά ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ απφ ηελ ΔΠΠΔ.  

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα πεξηγξάςεη ην χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί ζηελ Σερληθή ηνπ 

Πξνζθνξά.  

Όιεο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηνληαη απνηεινύλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΔ πξνδηαγξαθέο.  
Οη ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθέο απαληήζεηο / πεξηγξαθέο 

γηα ΟΛΔ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη. Γηα θάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε ζα πξέπεη λα δίλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία:  

Σν θαηά πφζν ε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε θαιχπηεηαη θαη ζε ηη βαζκφ απφ ππάξρνπζα εθαξκνγή (πνπ δηαζέηεη θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ βάζε ν Αλάδνρνο) ή απνηειεί κέξνο ηεο αλάπηπμεο πνπ ζα γίλεη θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ.  

Αλεμαξηήησο ηνπ παξαπάλσ δηαρσξηζκνχ, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο. ηηο πεξηγξαθέο ηνπο νη ππνςήθηνη 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ή λα αλαθεξζνχλ ζε ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ησλ νζνλψλ, θ.ιπ. ηεο 

εθαξκνγήο πνπ θαηά ηελ άπνςε ηνπο ηεθκεξηψλνπλ πιεξέζηεξα ηηο πεξηγξαθέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.  

 

ην ηέινο θάζε παξαγξάθνπ, ππνπαξαγξάθνπ, ζεκείνπ θ.ιπ. νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ ηπρφλ 

επηπιένλ ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζθεξφκελν απφ απηνχο ζχζηεκα, ζρεηίδνληαη 

κε ην πεξηερφκελν ηεο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπ, ππνπαξαγξάθνπ, ζεκείνπ, θ.ιπ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα πξέπεη λα θέξνπλ ην δηαθξηηηθφ "Δπηπιένλ". Δπίζεο, 

ζην ηέινο ηεο απάληεζεο ηνπο γηα ηελ παξνχζα ελφηεηα, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ μερσξηζηή 

παξάγξαθν κε ηελ νλνκαζία «Δπηπξόζζεηα Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά», ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ 

επηπξφζζεηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηνχο εθαξκνγέο θαη 

ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο.  
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ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

Δθαξκνγή "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηα αλαθεξόκελα 

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  
ΝΑΙ  

 

 

 Τπνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 5 γιώζζεο. ΝΑΙ   

 

Πιήξε ζπκβαηόηεηα κε ηνπο θπξηόηεξνπο 

πξάθηνξεο πεξηήγεζεο (ΙΔ Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, θιπ.) 

ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό 

ΝΑΙ   

 

Γπλαηόηεηα πινήγεζεο ζην πεξηερόκελό 

ηεο από ππνινγηζηέο παιάκεο (PDAs) θαη 

θηλεηά ηειέθσλα ηειεπηαίαο γεληάο 

(Smart Phones) 

ΝΑΙ   

 
Γπλαηόηεηα πεξηήγεζεο θαη δηάδξαζεο 

ζε ηξηζδηάζηαην ςεθηαθό πεξηβάιινλ. 
ΝΑΙ   

 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε 

εθαξκνγή γηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο (facebook), Android Google 

Play θαη iOS Play store 

ΝΑΙ   

 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Η/Τ 

(Windows/Mac 

ζε κνξθή εθαξκνγήο standalone γηα 

θάζθα εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

 

ΝΑΙ   

 

ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο 

εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κεηθηή ηερληθή 

ζπλδπαζκνύ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ 

γξαθηθώλ ππνινγηζηή (3D computer 

graphics) θαη παλνξακηθώλ 

θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν 360 κνηξώλ 

θαηάιιεισλ γηα πξνβνιή ζε δηεπαθή 

εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο (VR 360). 

Γηακέζνπ εηδηθήο νπηηθήο ςεπδαίζζεζεο 

έλσζεο ηνπ πιηθνύ θηλεκαηνγξαθηθνύ 

VR (cinematic VR) θαη ησλ 

«ελνπνηεκέλσλ» κε ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθώλ, ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

“εκβπζίδεηαη” ζε έλαλ θόζκν ν νπνίνο ζα 

είλαη όκνηνο κε ηνλ πξαγκαηηθό (δηακέζνπ 

ηεο ρξήζεο ησλ θσηνγξαθηώλ θαη βίληεν 

360 κνηξώλ), αιιά θαη κέζα ζηνλ νπνίν 

ζα κπνξεί ηαπηόρξνλα λα αιιειεπηδξάζεη 

κε ηξηζδηάζηαηα θηλνύκελα κνληέια 

(όπσο ην κνληέιν ηνπ Δηθνληθνύ Οδεγνύ 

- Virtual Guide) κε πεηζηηθό, ξεαιηζηηθό 

ηξόπν. 

 

ΝΑΙ   
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Οινθιεξσκέλε εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο ("Mykonos AR)" 

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηα 

αλαθεξόκελα ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΝΑΙ  
 

 

 
Τπνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 

5 γιώζζεο. 
ΝΑΙ   

 

Γπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο 

εθξκνγήο από ππνινγηζηέο 

παιάκεο (PDAs) θαη θηλεηά 

ηειέθσλα ηειεπηαίαο γεληάο 

(Smart Phones) πνπ λα έρνπλ 

θάκεξα θαη ζύζηεκα 

γεσηνπνζεζίαο. 

ΝΑΙ   

 

Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ 

επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο (νπηηθν-

αθνπζηηθνύ) γηα ηα 15 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos AR" 

Καη Σξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο γηα 5 

ζεκεία πνιηηηζηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos 

AR" 

ΝΑΙ   

 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηόηνπν 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos AR" 

ζε κνξθή "downloadable" 

ΝΑΙ   

 

Δθαξκνγή "Mykonos Giants Hunt" 

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
Πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηα αλαθεξόκελα 

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΝΑΙ  

 

 

 Τπνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 5 γιώζζεο. ΝΑΙ   

 

Γπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο από 

ππνινγηζηέο παιάκεο (PDAs) θαη θηλεηά 

ηειέθσλα ηειεπηαίαο γεληάο (Smart 

Phones) πνπ λα έρνπλ θάκεξα θαη 

ζύζηεκα γεσηνπνζεζίαο. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο κε Σξηζδηάζηαηεο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζελάξην παηρληδηνύ 

όπνπ ν ρξήζηεο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη 

θαη λα „πεηύρεη‟ κε ην ηόμν ηνπ 

ηξηζδηάζηαηα κνληέια γηγάλησλ πνπ ζα 

επηηνπνζεηνύληαη ζηνλ πξαγκαηηθό ρώξν. 

ΝΑΙ   

 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 

Μπθόλνπ ηεο εθαξκνγήο ζε κνξθή 

"downloadable" 

ΝΑΙ   

 

Παηρλίδη «Gaming Delos: the myths» 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΠΑΡΑΠ

ΟΜΠΗ 

 
Πιήξεο ζπκκόξθσζε κε ηα αλαθεξόκελα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΝΑΙ  

 

 

 Τπνζηήξημε πεξηερνκέλνπ ζε 5 γιώζζεο. ΝΑΙ   

 

Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

παηρληδηνύ γηα ηα εμήο αξραηνινγηθά εθζέκαηα: 

1. Οη Κνινζζηθνί Λένληεο από ην Άλδεξν ησλ 

Λεόλησλ ηεο Γήινπ. 

2. Η αξπαγή ηεο Χξεηζπίαο, θόξεο ηνπ 

Δξερζέσο, από ηνλ Βνξέα. 

3. To Μαξκάξηλν άγαικα ηεο Αξηέκηδνο. 

4. O Ναόο ηνπ Απόιισλα. 

5. O Πίζνο ηεο Μπθόλνπ. 

6. To Φεθηδσηό δάπεδν κε παξαζηάζεηο 

δειθηληώλ. 

7. Σν Φεθηδσηό δάπεδν κε παξάζηαζε 

Γηνλύζνπ. 

ΝΑΙ   

 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ 

Μπθόλνπ ηεο εθαξκνγήο ζε κνξθή 

"downloadable" 

ΝΑΙ   

 

Έθδνζε ηνπ παηρληδηνύ «Gaming Delos: the 

myths» γηα Η/Τ (Windows/Mac) ζε κνξθή 

εθαξκνγήο standalone, γηα θηλεηό ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone 

 

ΝΑΙ   

 

Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο: Δμνπιηζκόο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο 
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Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά:  

 Αξηζκφο Σεκαρίσλ. 4   

 Καηαζθεπαζηήο θαη Μνληέιν. ΝΑΗ   

 

Ζ πξνζθεξφκελε θάζθα πξέπεη λα είλαη ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, λα θπθινθνξεί ζηε δηεζλή αγνξά, θαη λα 

κελ ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο 

/απφζπξζεο ηεο 

ΝΑΗ   

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 Display OLED   

 Αλάιπζε (Resolution) 1600 x 1440   

 Ρπζκφο αλαλέσζεο (Refresh Rate) ≥60Hz   

 Tracking area 6DOF   

 Built-in audio ΝΑΗ   

 Υεηξηζηήξην (Controller) ΝΑΗ   

 έλζνξεο (Sensors) Touch   

 πλδέζεηο (Connections) USB 3.0   

 Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Η/Τ  

 Κάξηα Γξαθηθψλ 
Qualcom Adreno ή 

αληίζηνηρε  
  

 Δπεμεξγαζηήο 

Qualcom 

Snapdragon ή 

ηζνδχλακνο  

  

 Μλήκε >= 4GB RAM   

 

20PROC007842629 2020-12-14



73  

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΚΟΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο γηα Δγθαηάζηαζε Δηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Δζσηεξηθνύ Υώξνπ  

4.1 Ηιεθηξνληθόο Τπνινγηζηήο Απαίηεζε ΑΠΑΝΣΗΗ Παξαπνκπέο 

4.1.1 Γεληθνί Όξνη    

4.1.1.0 Αξηζκφο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ  2   

4.1.1.1 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηνη, ακεηαρείξηζηνη θαη 

ζπζθεπαζκέλνη εξγνζηαζηαθά 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.1.2 Οη ζηαζκνί εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE (Conformité 

Européene) 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.1.3 Παξάδνζε ησλ κέζσλ α) εγθαηάζηαζεο ησλ νδεγψλ πιηθνχ ηνπ 

θάζε ζπζηήκαηνο θαη β) αλάθηεζεο θαη επαλαθνξάο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζηαζκψλ εξγαζίαο. Σα κέζα απηά λα 

δηαηίζεληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο ππνινγηζηηθήο κνλάδαο. 

ΝΑΗ 

 

 

4.1.1.4 Παξάδνζε ηνπιάρηζην ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηνπ usermanual ησλ 

ζηαζκψλ εξγαζίαο 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.1.5 Να παξέρεηαη ην απαξαίηεην θαιψδην  AC ηξνθνδνζίαο NAI   

4.1.2 αζί     

4.1.2.1 αζί ηχπνπ tower επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ΝΑΗ    

4.1.2.2 Σν ζαζί ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φινπο ηνπο αλεκηζηήξεο ςχμεο, νη 

νπνίνη ζπληζηψληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ηνπ ζηαζκνχ 

εξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηνχ ζηελ πξνζθεξφκελε 

ζχλζεζε. 

ΝΑΗ 

 

 

4.1.2.3 πλνιηθφο ππνζηεξηδφκελνο αξηζκφο θπζηθψλ επεμεξγαζηψλ (CPU) 

θαη‟ ειάρηζην έλαο (1)  
ΝΑΗ 

 
 

4.1.3 Δπεμεξγαζηήο      

4.1.3.1 Αξηζκφο πξνεγθαηεζηεκέλσλ επεμεξγαζηψλ –  έλαο (1). ΝΑΗ   

4.1.3.2 Σερλνινγία επεμεξγαζηψλ Intel Core i9 ή αλψηεξε ΝΑΗ   

4.1.3.3 Σχπνο επεμεξγαζηή Intel Core i9-10900X θαη‟ ειάρηζην.  ΝΑΗ   

4.1.4 Λεηηνπξγηθό ζύζηεκα     

4.1.4.1 Πξνεγθαηεζηεκέλν  ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 10  ΝΑΗ    

4.1.5 Μλήκε RAM     

4.1.5.1 Πξνεγθαηεζηεκέλε κλήκε ηνπιάρηζηνλ 32GB DDR4 RDIMM ECC.  ΝΑΗ   

4.1.5.2 Μέγηζηε ππνζηεξηδφκελε κλήκε (GB) ζηελ πξνζθεξφκελε 

αξρηηεθηνληθή ≥256 GB 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.5.3 Σαρχηεηα κλήκεο ηνπιάρηζηνλ 2133 ΜΖΕ >=2133 ΜΖΕ   

4.1.6 ύζηεκα γξαθηθώλ     

4.1.6.1 Μία (1) θάξηα γξαθηθψλ ηχπνπ Gigabyte VGA GeForce RTX 2060 

Super Gaming OC 8GB  
ΝΑΗ 

 
 

4.1.6.2 Γπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο νδήγεζεο 2 νζνλψλ θαη‟ ειάρηζην, κε 

ηνπιάρηζην δχν ςεθηαθέο δηαζπλδέζεηο 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.7 Οπηηθό κέζν     

4.1.7.1 Οδεγφο νπηηθνχ δίζθνπ 16x DVD +/- RW DualLayer ΝΑΗ    

4.1.8 Απνζεθεπηηθά κέζα     

4.1.8.1 Έλαο (1) πξνεγθαηεζηεκέλνο δίζθνο 3,5” δηαχινπ SATAIII (6Gbps) 

ρσξεηηθφηεηαο 1 TB  
ΝΑΗ 

 
 

4.1.8.2 Έλαο (1) πξνεγθαηεζηεκέλνο δίζθνο SolidState  (SATA III ή M.2) 

ρσξεηηθφηεηαο 512 GB θαη‟ ειάρηζην, ζηνλ νπνίν ζα είλαη 

πξνεγθαηεζηεκέλν ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο ππνινγηζηηθήο 

κνλάδαο.  

ΝΑΗ 

 

 

4.1.8.3 Τπνζηήξημε απφ ηελ κεηξηθή πιαθέηα RAID 0,1,5 θαη‟ ειάρηζην ΝΑΗ   

4.1.9 Γηθηύσζε     

4.1.9.1 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) θάξηα δηθηχνπ Ethernet 

100/1000Mbps FullDuplex, autosensing 
ΝΑΗ 

 
  

4.1.10 Βαζηθέο ζύξεο εηζόδνπ/εμόδνπ     

4.1.10.1 Σνπιάρηζηνλ έμη (6) ζχξεο USB (2.0 & 3.0) αλά ζηαζκφ εξγαζίαο ΝΑΗ   

4.1.10.2 Σνπιάρηζηνλ δχν (2) ζχξεο USB 2.0 ζην εκπξφζζην ηκήκα ηεο 

ππνινγηζηηθήο κνλάδαο 
ΝΑΗ 

 
 

4.1.10.3 Τπνδνρή ζχλδεζεο ζπζθεπήο εμφδνπ ήρνπ (ερεία)  ΝΑΗ   
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4.1.11 Τπνζύζηεκα      

4.1.11.1 Να δηαζέηεη θάξηα ήρνπ High Definition 24bit κε ερεία είηε 

εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά. 
ΝΑΗ 

 
  

4.1.12 Μνλάδα ηξνθνδνηηθνύ     

4.1.12.1 Μνλάδα ηξνθνδνζίαο ≥ 800 Watt, κε Active Power Factor 

Correction 
>= 800 Watt 

 
 

4.1.13 Πιεθηξνιόγην     

4.1.13.1 Απιφ ακεξηθαλν-ειιεληθφ πιεθηξνιφγην USB (USLayout)  ΝΑΗ    

4.1.14 πζθεπή Καηάδεημεο – Πνληίθη     

4.1.14.1 Πνληίθη USB κε ζχζηεκα θαηάδεημεο laser, 2 πιήθηξσλ κε ξφδα 

θχιηζεο  ΝΑΗ 
 

  

4.1.15 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ     

4.1.15.1 Σνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα εγγχεζε  ΝΑΗ   

4.2 Οζόλε  Απαίηεζε  Παξαπνκπέο 

4.2.1 Γεληθνί Όξνη    

4.2.1.0 Οζφλεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ επεμεξγαζίαο γξαθηθψλ, ηνπ 

ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 
2 

 
 

4.2.1.1 Οη νζφλεο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηεο, ακεηαρείξηζηεο θαη 

ζπζθεπαζκέλεο εξγνζηαζηαθά 
ΝΑΗ 

 
 

4.2.1.2 Οη νζφλεο πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE (Conformité Européene)  ΝΑΗ   

4.2.1.3 Να δηαζέηνπλ ηηο αθφινπζεο πηζηνπνηήζεηο: TCOMediaDisplays ‟06  

Energy Star 6.0, EPEAT, FCC, TUV-Ergo. 
ΝΑΗ 

 
 

4.2.1.6 Οη νζφλεο λα είλαη γηα ρξήζε multimedia  LCD TFT, ηχπνπ HD 

ζπκβαηέο κε HDCP (High-BandwidthDigital Copy Protection) 
ΝΑΗ 

 
 

4.2.2 Γηαζηάζεηο     

4.2.2.1 Οζφλε ηνπιάρηζηνλ 23,8‟‟ ΝΑΗ   

4.2.2.2 Αλαινγία νζφλεο 16:9 / 16:10 ΝΑΗ    

4.2.3 Αλάιπζε     

4.2.3.1 Οξηδφληηα αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1920 pixels ΝΑΗ >=1920p   

4.2.3.2 Κάζεηε αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ 1080 pixels ΝΑΗ >=1080p   

4.2.4 Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά     

4.2.4.1 Δξγνλνκηθή βάζε κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο νζφλεο γχξσ απφ 

θάζεην ζε απηή άμνλα θαηά 90° (pivot) 
ΝΑΗ 

 
 

4.2.4.2 Δξγνλνκηθή βάζε κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θαηά χςνο. ΝΑΗ   

4.2.4.3 Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα DVI-D, θαη έλα DP ή έλα HDMI. 

Δπηζπκεηή ε δηπιή ζχλδεζε DVI-D. Πξέπεη λα ππάξρεη αληηζηνηρία 

κε ηηο πξνζθεξφκελεο δηαζπλδέζεηο ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηελ 

πξνζθεξφκελε θάξηα γξαθηθψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πιήξεο 

ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ΝΑΗ 

 

 

4.2.4.4 Να δνζνχλ ηα απαξαίηεηα θαιψδηα βάζεη ηνπ ζηαζκνχ εξγαζίαο,  
ΝΑΗ 

 
  

4.2.4.6 Να παξέρεηαη ην απαξαίηεην θαιψδην AC ηξνθνδνζίαο. Ζ κνλάδα 

ηξνθνδνζίαο ηεο νζφλεο (PSU) πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα 

απηήο. 

ΝΑΗ 

 

 

4.2.5 ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ     

4.2.5.1 Σνπιάρηζηνλ 2 ρξφληα εγγχεζε  
ΝΑΗ 

 
 

4.2.5.2 Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο 

πξνζθεξφκελεο εγγχεζεο, ζα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ηζφηηκεο κνλάδεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ είδνπο 4.2 

ΝΑΗ 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο:  Infokiosk εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά:  
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Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο:  Infokiosk εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Αξηζκφο Σεκαρίσλ. 2   

 Καηαζθεπαζηήο θαη Μνληέιν. ΝΑΗ   

 

Σν πξνζθεξφκελν infokiosk πξέπεη λα 

είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα κελ 

ππάξρεη αλαθνίλσζε πεξί 

αληηθαηάζηαζεο /απφζπξζεο ηνπ) 

ΝΑΗ   

 

Σν πξνζθεξφκελν infokiosk πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεη ην ρξήζηε θαη ηα "δσηηθά" 

κέξε ηνπ κεραλήκαηνο απφ ηνλ ήιην, ηε 

βξνρή θαη ην ρηφλη ελψ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη θαη θαηάιιειε κφλσζε απφ ηε 

ζεξκφηεηα ηνπ ειίνπ ψζηε λα κε 

ππεξζεξκέλεηαη ε θαηαζθεπή 

ΝΑΗ   

 

ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ info kiosk 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

επηθνιιάηαη απηνθφιιεην, κε 

δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο γξαθηθψλ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ΝΑΗ   

 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά  

 
Γηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 200 x 50 x 25 

εθ.  

Πάρνο > 25 cm Πιάηνο > 

50 cm Ύςνο > 200 cm  
  

 Βάξνο   < 60 kgr   

 Οζφλε  

νζφλε 32`` κε  

ηερλνινγία αθήο, 

θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε  

εμσηεξηθφ ρψξν κε 

απμεκέλε πξνζηαζία γηα 

θαθή ρξήζε  

  

 Αλάιπζε  1920 x 1080   

 Τπνινγηζηηθή κνλάδα: CPU 
Σχπνπ INTEL CORE I3 ή  

αληίζηνηρνπ ηχπνπ  
  

 Μλήκε RAM >=4GB   

 Γίζθνο   SSD, >=120GB   

 Λνγηζκηθφ  
Microsoft Windows 10 

64bit  
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Πίλαθαο ζπκκόξθσζεο:  Infokiosk εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 

Λνγηζκηθφ/ εθαξκνγή: 

δηαδηθηπαθή, εχθνια  

παξακεηξνπνηήζηκε κε  

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο  θαη αλαλέσζεο  

πεξηερνκέλνπ (θείκελν, 

Multimedia, ράξηεο)   

ΝΑΗ  

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη  

λα έρεη ηα θάησζη  

πξνηεηλφκελα  

ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Λεηηνπξγία ζε  

ζπζθεπέο desktop κε  

απηφκαηε εθηέιεζε ζε  

πεξηβάιινλ πιήξνπο  

νζφλεο  3. Πξνβνιή ζε  

πεξηβάιινλ πιήξνπο  

νζφλεο κε αλαγλψξηζε  

ησλ δηαζηάζεψλ ηεο   

5. Γπλαηφηεηα πξνβνιήο  

inline video. 

6. Πνιχγισζζε ‐  

ηνπιάρηζηνλ Διιεληθά, 

Αγγιηθά, Ηηαιηθά‐  κε  

πιήξε ππνζηήξημε  

Unicode  

  

 
Δγγχεζε 2 εηψλ γηα ην  

infokiosk θαη ηα ζπλνδεπηηθά  κέξε   

NAI 
  

 Παξάδνζε θαη  εγθαηάζηαζε NAI   

 Γεληθέο Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ  

 
Ο Αλάδνρνο ζα  παξαδψζεη ηνλ  

εμνπιηζκφ πιήξσο  εγθαηεζηεκέλν. 
ΝΑΗ   

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ  

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε  

ιεπηνκεξείο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα  

δηαπηζησζεί ε άξηζηε  

ιεηηνπξγία ηνπ πιηθνχ. 

Οη δνθηκέο απηέο ζα  πξνδηαγξαθνχλ ζε  

εηδηθφ ηεχρνο θαη ζα  

εθηειεζζνχλ απφ ηνλ  

Αλάδνρν παξνπζία ηεο  

Δπηηξνπήο Παξαιαβήο  

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

ΝΑΗ   

 

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα  

εθπαηδεχζεη άηνκα, 

φπσο ηνπ ππνδεηρζνχλ  

απφ ηελ Αλαζέηνπζα  

Αξρή θαη λα παξαδψζεη  

εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη  

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. 

ΝΑΗ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: …/2020 

Εθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και 
ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Δήμος Μςκόνος με 
Κωδικό ΟΠ 5010704, ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
ΠΕΠ Ν. Αιγαίος 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξάμεο «Δθαξκνγέο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ» αλέξρεηαη ζε 329.034,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24%. Δηδηθφηεξα θαη αλά θαηεγνξία δαπάλεο πξνβιέπνληαη νη εμήο δαπάλεο: 

  Παξαδνηέα 
Μνλάδα 

Κόζηνο / 

Μνλάδα 
Αμία ΦΠΑ ύλνιν 

Μειέηε Δθαξκνγήο Μειέηε Δθαξκνγήο 1 7.400,00 7.400,00 1.776,00 9.176,00 

Μία (1) εθαξκνγή εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide")  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 

κεηαθξαζκέλε ζε 5 γιψζζεο 

          

πιινγή /  Δπηινγή Τιηθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
εθαξκνγήο  

  3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 360 

κνηξψλ επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη 

κλεκείσλ (ζχλνιν 5 πεξηνρέο) πνπ ζα 
αλαπαξίζηαληαη ζηελ εθαξκνγή 

Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 
360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ (ζχλνιν 

5 πεξηνρέο) γηα ηελ εθαξκνγή 
"Peter Pelekan's Mykonos Virtual 

Guide" 

5 1.200,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   

εθαξκνγήο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
storyboard   εθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5 3.000,00 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

ελάξην εθαξκνγήο  
ελάξην εθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

πγγξαθή θεηκέλσλ  2 2.500,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 

Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο 

εθαξκνγήο "Peter Pelekan's 
Mykonos Virtual Guide" ζε 5 

γιψζζεο  

5 700,00 3.500,00 840,00 4.340,00 

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 

ζε 5 γιψζζεο 
  5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 

game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 

επέλδπζε) 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 
(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) Δθαξκνγήο  

  5 2.500,00 12.500,00 3.000,00 15.500,00 

ρεδηαζκφο Graphic User Interface γηα 
δηαθνξεηηθά formats -exports (PC - tablet - 

mobile) 
  1,2 2.500,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο εθαξκνγήο   4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Δλζσκάησζε φισλ ησλ game 
compontents, βειηηζηνπνίεζε 

(optimisation) γξαθηθψλ 
  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 
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Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ 

(Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone 

 Έθδνζε Δθαξκνγήο "Peter 
Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

γηα Ζ/Τ (Windows/Mac), γηα 

θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet, γηα 
δηαδηθηπαθή πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, 

θαη γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή σο 

εηδηθά πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή 
γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook), Android Google Play 

θαη iOS Play store 

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ ζε κνξθή 

εθαξκνγήο standalone γηα θάζθα 
εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

  0,5 3.500,00 1.750,00 420,00 2.170,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone,  
  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο  γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone γηα θάζθα εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο,  

  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, γηα δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε 
εθαξκνγή γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook), Android Google Play θαη iOS 

Play store. 

  0,5 2.500,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

χζηεκα/Δγθαηάζηαζε εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

(θνξεηφ ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εθζέζεηο ζην 
εμσηεξηθφ), θάζθα 

χζηεκα/Δγθαηάζηαζε εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ: θάζθα + Ζ/Τ (2) 
2 2.600,00 5.200,00 1.248,00 6.448,00 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
γηα εζσηεξηθφ ρψξν, θάζθα 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα εζσηεξηθφ 

ρψξν: θάζθα (2) 
2 900,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ + θάζθα 
Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ + 

θάζθα (2) 
2 5.300,00 10.600,00 2.544,00 13.144,00 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

γηα εμσηεξηθφ ρψξν, θάζθα 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα εμσηεξηθφ 
ρψξν: θάζθα (2) 

2 900,00 1.800,00 432,00 2.232,00 

Μία (1) εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Mykonos AR)"  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

("Mykonos AR)" κεηαθξαζκέλε ζε 
5 γιψζζεο 

          

πιινγή / Δπηινγή Τιηθνχ γηα 15 ζεκεία 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
  15 400,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο ηνπ πιηθνχ γηα 

ηα 15 ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

Μεηαθξαζκέλα θείκελα ζε 5 

γιψζζεο  γηα ηα 15 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο 
"Mykonos AR"   

5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 

ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
(ςεθηαθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη 

360 βηληενζθφπεζε)  

Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 

5 ζεκεία πνιηηηζηηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos AR"   

5 3.500,00 17.500,00 4.200,00 21.700,00 

Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο 
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε κνξθή 
"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos AR" ζε κνξθή 
"downloadable"  

1 2.000,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Δλζσκάησζε ησλ 3Γ αλαπαξαζηάζεσλ 

(5) ζηελ εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 
  5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Μεηάθξαζε ζε 5  γιψζζεο   5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Μία (1) εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Mykonos Giants 

Hunt")  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

"Mykonos Giants Hunt" 
κεηαθξαζκέλε ζε 5 γιψζζεο 

          

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   

εθαξκνγήο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

storyboard   εθαξκνγήο "Peter 
Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 
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ελάξην παρληδηνχ / εθαξκνγήο  
ελάξην εθαξκνγήο "Mykonos 

Giants Hunt" 
1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

πγγξαθή θεηκέλσλ  2 2.500,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 
Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" 

ζε 5 γιψζζεο  
5 500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 

ζε 5 γιψζζεο 
  5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 
game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 

επέλδπζε) 
  1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 

(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) Δθαξκνγήο  
  3 3.000,00 9.000,00 2.160,00 11.160,00 

ρεδηαζκφο Graphic User Interface    1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 
  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο παηρληδηνχ 

AR 
  4 2.500,00 10.000,00 2.400,00 12.400,00 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε κνξθή 

"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos Giants Hunt" ζε κνξθή 

"downloadable"  

1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming 

Delos: the myths»)  

Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D 
γξαθηθά («Gaming Delos: the 

myths») κεηαθξαζκέλν ζε 5 

γιψζζεο 

          

πιινγή /  Δπηινγή Τιηθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παηρληδνχ 

γηα 7 ζελάξηα 
  7 800,00 5.600,00 1.344,00 6.944,00 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   

παηρληδηνχ 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
storyboard   παηρληδηνχ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1,5 2.500,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

ελάξην παρληδηνχ  
ελάξην παηρληδηνχ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

πγγξαθή θεηκέλσλ  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 
Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηνπ 

παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the 
myths» ζε 5 γιψζζεο  

5 400,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 

ζε 5 γιψζζεο 
  5 300,00 1.500,00 360,00 1.860,00 

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 

game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 

επέλδπζε) 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 

(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) παηρληδηνχ 
  4 3.000,00 12.000,00 2.880,00 14.880,00 

ρεδηαζκφο Graphic User Interface   1 2.550,00 2.550,00 612,00 3.162,00 

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο παηρληδηνχ   6 2.500,00 15.000,00 3.600,00 18.600,00 

Δλζσκάησζε φισλ ησλ game 
compontents, βειηηζηνπνίεζε 

(optimisation) γξαθηθψλ 
  1 2.500,00 2.500,00 600,00 3.100,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ 

(Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο 
standalone 

 Έθδνζε  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming 

Delos: the myths» γηα Ζ/Τ 
(Windows/Mac) ζε κνξθή 

εθαξκνγήο standalone, γηα θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη tablet (Android) ζε 
κνξθή εθαξκνγήο standalone   

0,8 1.000,00 800,00 192,00 992,00 

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone,  
  0,8 2.500,00 2.000,00 480,00 2.480,00 

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ηνπ Παηρληδηνχ κε 3D γξαθηθά 

(«Gaming Delos: the myths») ζε κνξθή 

"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ  ηνπ παηρληδηνχ  

«Gaming Delos: the myths» ζε 

κνξθή "downloadable"  

0,5 2.000,00 1.000,00 240,00 1.240,00 

Ηκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ 1 6.000,00 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

Πξνώζεζε - Πξνβνιή κέζσ social 

media / Adwords / Banners ζε 

δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνύο ηζηνηόπνπο  

2.       Πξνψζεζε - Πξνβνιή κέζσ 

social media / Adwords / Banners 
ζε δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο 

ηζηνηφπνπο  

    3.000,00 720,00 3.720,00 
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Παξνρή Τπεξεζηώλ Φηινμελίαο 

(Hosting) ζε Data Center 

 Παθέην Φηινμελίαο (Hosting) ζε 
Data Center γηα 12 κήλεο 

    1.000,00 240,00 1.240,00 

Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηώλ (ζε Α/Χ)  

αξάλαηα (40) Α/Χ Δθπαίδεπζε 
Γηαρεηξηζηψλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ  

40 40,00 1.600,00 384,00 1.984,00 

Πηινηηθή Λεηηνπξγία Έθζεζε Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο 1 3.000,00 3.000,00 720,00 3.720,00 

ΤΝΟΛΟ 265.350,00 63.684,00 329.034,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: …/2020 

Εθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και 
ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Δήμος Μςκόνος με 
Κωδικό ΟΠ 5010704, ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
ΠΕΠ Ν. Αιγαίος 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Παξαδνηέα 
Μνλάδα 

Κόζηνο / 

Μνλάδα 
Αμία ΦΠΑ ύλνιν 

Μειέηε Δθαξκνγήο Μειέηε Δθαξκνγήο 1     

Μία (1) εθαξκνγή εηθνληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide")  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 
κεηαθξαζκέλε ζε 5 γιψζζεο 

      

πιινγή /  Δπηινγή Τιηθνχ γηα ηελ 
αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εθαξκνγήο  
  3     

Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 360 

κνηξψλ επηιεγκέλσλ ηνπνζεζηψλ θαη 
κλεκείσλ (ζχλνιν 5 πεξηνρέο) πνπ ζα 

αλαπαξίζηαληαη ζηελ εθαξκνγή 

Φσηνγξάθεζε / Βηληενζθφπεζε 

360 κνηξψλ επηιεγκέλσλ 

ηνπνζεζηψλ θαη κλεκείσλ (ζχλνιν 
5 πεξηνρέο) γηα ηελ εθαξκνγή 

"Peter Pelekan's Mykonos Virtual 

Guide" 

5     

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   
εθαξκνγήο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

storyboard   εθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5     

ελάξην εθαξκνγήο  
ελάξην εθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5     

πγγξαθή θεηκέλσλ  2     

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 

Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο 
εθαξκνγήο "Peter Pelekan's 

Mykonos Virtual Guide" ζε 5 

γιψζζεο  

5     

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 
ζε 5 γιψζζεο 

  5     

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 

game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 
επέλδπζε) 

  1     

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 

(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) Δθαξκνγήο  
  5     

ρεδηαζκφο Graphic User Interface γηα 

δηαθνξεηηθά formats -exports (PC - tablet - 

mobile) 
  1,2     

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο εθαξκνγήο   4     

Δλζσκάησζε φισλ ησλ game 

compontents, βειηηζηνπνίεζε 

(optimisation) γξαθηθψλ 
  0,5     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ 
(Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone 

 Έθδνζε Δθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

γηα Ζ/Τ (Windows/Mac), γηα 
θηλεηφ ηειέθσλν θαη tablet, γηα 

δηαδηθηπαθή πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, 

θαη γηα δηαδηθηπαθή πξνβνιή σο 
εηδηθά πξνζαξκνζκέλε εθαξκνγή 

γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(facebook), Android Google Play 
θαη iOS Play store 

1     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ ζε κνξθή 
εθαξκνγήο standalone γηα θάζθα 

εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
  0,5     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 
standalone,  

  0,5     
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Έθδνζε εθαξκνγήο  γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 
standalone γηα θάζθα εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο,  

  1     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή ζε ηζηφηνπν, γηα δηαδηθηπαθή 

πξνβνιή σο εηδηθά πξνζαξκνζκέλε 

εθαξκνγή γηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
(facebook), Android Google Play θαη iOS 

Play store. 

  0,5     

χζηεκα/Δγθαηάζηαζε εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

(θνξεηφ ψζηε λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε εθζέζεηο ζην 

εμσηεξηθφ), θάζθα 

χζηεκα/Δγθαηάζηαζε εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο εζσηεξηθνχ 
ρψξνπ: θάζθα + Ζ/Τ (2) 

2     

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

γηα εζσηεξηθφ ρψξν, θάζθα 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα εζσηεξηθφ 
ρψξν: θάζθα (2) 

2     

Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ 32 inch 

outdoor kiosk touch screen + θάζθα: 
Infokiosk εμσηεξηθνχ ρψξνπ + 

θάζθα (2) 
2     

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

γηα εμσηεξηθφ ρψξν, θάζθα 

Δμνπιηζκφο εηθνληθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο γηα εμσηεξηθφ 

ρψξν: θάζθα (2) 
2     

Μία (1) εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Mykonos AR)"  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 
επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

("Mykonos AR)" κεηαθξαζκέλε ζε 

5 γιψζζεο 

          

πιινγή / Δπηινγή Τιηθνχ γηα 15 ζεκεία 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 
  15     

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο ηνπ πιηθνχ γηα 

ηα 15 ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

Μεηαθξαζκέλα θείκελα ζε 5 
γιψζζεο  γηα ηα 15 ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos AR"   

5     

Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 5 
ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ςεθηαθή ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη 

360 βηληενζθφπεζε)  

Σξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα 
5 ζεκεία πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos AR"   

5     

Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 
  4     

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο 
πξαγκαηηθφηεηαο ζε κνξθή 

"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο 
"Mykonos AR" ζε κνξθή 

"downloadable"  

1     

Δλζσκάησζε ησλ 3Γ αλαπαξαζηάζεσλ 
(5) ζηελ εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 
  5     

Μεηάθξαζε ζε 5  γιψζζεο   5     

Μία (1) εθαξκνγή επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθόηεηαο ("Mykonos Giants 

Hunt")  

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 
"Mykonos Giants Hunt" 

κεηαθξαζκέλε ζε 5 γιψζζεο 

      

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   

εθαξκνγήο 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 
storyboard   εθαξκνγήο "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1     

ελάξην παρληδηνχ / εθαξκνγήο  
ελάξην εθαξκνγήο "Mykonos 

Giants Hunt" 
1,5     

πγγξαθή θεηκέλσλ  2     

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 
Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηεο 

εθαξκνγήο "Mykonos Giants Hunt" 
ζε 5 γιψζζεο  

5     

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 

ζε 5 γιψζζεο 
  5     

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 
game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 

επέλδπζε) 
  1,5     

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 

(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) Δθαξκνγήο  
  3     

ρεδηαζκφο Graphic User Interface    1     
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Πξνγξακκαηηζκφο εθαξκνγήο 

επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 
  4     

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο παηρληδηνχ 

AR 
  4     

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 

Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζε κνξθή 

"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ ηεο εθαξκνγήο 

"Mykonos Giants Hunt" ζε κνξθή 

"downloadable"  

1     

Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming 

Delos: the myths»)  

Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D 

γξαθηθά («Gaming Delos: the 

myths») κεηαθξαζκέλν ζε 5 
γιψζζεο 

      

πιινγή /  Δπηινγή Τιηθνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ παηρληδνχ 

γηα 7 ζελάξηα 
  7     

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη storyboard   
παηρληδηνχ 

Γξαθηθφο ζρεδηαζκφο θαη 

storyboard   παηρληδηνχ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1,5     

ελάξην παρληδηνχ  
ελάξην παηρληδηνχ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1     

πγγξαθή θεηκέλσλ  1     

Μεηάθξαζε ζε 5 γιψζζεο 
Μεηαθξαζκέλα θείκελα ηνπ 

παηρληδηνχ  «Gaming Delos: the 

myths» ζε 5 γιψζζεο  
5     

Voice-Over talent Casting - Ζρνγξάθεζε 

ζε 5 γιψζζεο 
  5     

ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη κίμε ήρνπ (in 

game sounds θαη απζεληηθή κνπζηθή 

επέλδπζε) 
  1     

Αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πεξηερνκέλνπ 

(3D θηλνχκελσλ γξαθηθψλ) παηρληδηνχ 
  4     

ρεδηαζκφο Graphic User Interface   1     

Πξνγξακκαηηζκφο δηάδξαζεο παηρληδηνχ   6     

Δλζσκάησζε φισλ ησλ game 
compontents, βειηηζηνπνίεζε 

(optimisation) γξαθηθψλ 
  1     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα Ζ/Τ 
(Windows/Mac) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone 

 Έθδνζε  ηνπ παηρληδηνχ  «Gaming 
Delos: the myths» γηα Ζ/Τ 

(Windows/Mac) ζε κνξθή 

εθαξκνγήο standalone, γηα θηλεηφ 

ηειέθσλν θαη tablet (Android) ζε 

κνξθή εθαξκνγήο standalone   

0,8     

Έθδνζε εθαξκνγήο γηα θηλεηφ ηειέθσλν 

θαη tablet (Android) ζε κνξθή εθαξκνγήο 

standalone,  
  0,8     

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γήκνπ 
Μπθφλνπ ηνπ Παηρληδηνχ κε 3D γξαθηθά 

(«Gaming Delos: the myths») ζε κνξθή 

"downloadable"  

Δλζσκάησζε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 
Γήκνπ Μπθφλνπ  ηνπ παηρληδηνχ  

«Gaming Delos: the myths» ζε 

κνξθή "downloadable"  

0,5     

Ηκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ 

Ζκεξίδα Παξνπζίαζεο ηνπ Έξγνπ 1     

Πξνώζεζε - Πξνβνιή κέζσ social 

media / Adwords / Banners ζε 

δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνύο ηζηνηόπνπο  

2.       Πξνψζεζε - Πξνβνιή κέζσ 

social media / Adwords / Banners 
ζε δεκνθηιήο ηνπξηζηηθνχο 

ηζηνηφπνπο  

      

Παξνρή Τπεξεζηώλ Φηινμελίαο 

(Hosting) ζε Data Center 

 Παθέην Φηινμελίαο (Hosting) ζε 

Data Center γηα 12 κήλεο 
      

Δθπαίδεπζε Γηαρεηξηζηώλ (ζε Α/Χ)  

αξάλαηα (40) Α/Χ Δθπαίδεπζε 
Γηαρεηξηζηψλ φισλ ησλ εθαξκνγψλ  

40     

Πηινηηθή Λεηηνπξγία Έθζεζε Πηινηηθήο Λεηηνπξγίαο 1     

ΤΝΟΛΟ    

 

 

 

 

 Ζκεξνκελία: …/…/…. 

Ο Πξνζθέξσλ, 

….. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: …/2020 

Εθαπμογέρ εικονικήρ και επαςξημένηρ 
ππαγμαηικόηηηαρ για ηην πποβολή ηος πολιηιζηικού και 
ηοςπιζηικού αποθέμαηορ ηος Δήμος Μςκόνος με 
Κωδικό ΟΠ 5010704, ζηο Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
ΠΕΠ Ν. Αιγαίος 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

Άξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δθαξκνγέο εηθνληθήο ΚΑΗ επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο 

γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ». 

Σν έξγν ζπλδπάδεη ηα πιένλ θαηλνηφκα δηαδξαζηηθά εξγαιεία φπσο ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε επαπμεκέλε 

πξαγκαηηθφηεηα γηα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ηφζν νη δηαδηθηπαθνί επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ αιιά θαη απηνί πνπ 

επηζθέπηνληαη ην λεζί καζαίλνπλ θαη βηψλνπλ ηελ ηζηνξία,  ηνλ πνιηηηζκφ, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ. Δηδηθφηεξα 

ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ησλ παξαθάησ εθαξκνγψλ: 

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ("Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 

κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο ("Mykonos AR)" κεηαθξαζκέλε ζε 4 γιψζζεο 

Μία (1) Οινθιεξσκέλε  εθαξκνγή επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο "Mykonos Giants Hunt" κεηαθξαζκέλε ζε 5 

γιψζζεο 

Οινθιεξσκέλν Παηρλίδη κε 3D γξαθηθά («Gaming Delos: the myths») κεηαθξαζκέλν ζε 4 γιψζζεο 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(CPV) : 72000000-5: Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο  

 

Άξζξν 2
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147
Α
 /8-8-2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  

Οη δηαηάμεηο ηνπ N.4605/19 (ΦΔΚ 52 Α/19) 

Σνπ Ν. 3463/8-6-2006 « Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» 

Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Σσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ 

«Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄/74). 

Σνπ ΠΓ 80/2016 « Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» 

Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ Α΄/248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Σσλ εθδνζεηζψλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ ινηπέο (πιελ ησλ ήδε αλαθεξνκέλσλ) θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, 

θαζψο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (λφκνπ, π.δ., ππνπξγηθήο απφθαζεο, θ.ι.π.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

Άξζξν 3
ν 
πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

α) Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Ο Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

γ) Ζ Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

δ) Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε  

ε) Ζ πξνζθνξά ηνπ αλάδνρνπ  

ζη) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ αλάδνρν 

 

 

Άξζξν 4
ν 
: Υξόλνο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δέθα (10) κήλεο. 

 

Άξζξν 5
ν
: Τπνρξεώζεηο ζπκβαιιόκελσλ 
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη έγθαηξα φια ηα ζηνηρεία ησλ αδέζπνησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ήηνη ζηνηρεία ηεο 

ζήκαλζεο θαη ηελ πεξηγξαθή (είδνο δψνπ, θπιή, θχιν, ρξψκα, κέγεζνο, ειηθία, θσηνγξαθία ηνπ δψνπ), θηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ γηα θάζε δψν ρσξηζηά. 

Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

Άξζξν 6
ν
  :  Αλσηέξα βία 

 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ 

πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. 

Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε 

θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία 

πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε 

δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ 

ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

 Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 7
ν
: Αλαζεώξεζε ηηκώλ  

 

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ακεηάβιεηεο.   

 

Άξζξν 8
ν
 : Πιεξσκή αλαδόρνπ 

 

Ο εξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ αλάδνρν, σο νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ην πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο εθηειεζζείζεο  εξγαζίεο θαη δελ ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ θαη  αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 

απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.  

 

Άξζξν 9
ν
 : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, βαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηελ εκέξα ηεο ζχκβαζεο, πιελ ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ Γήκν.  

 

Άξζξν 10
ν
: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 

 
Άξζξν 12

ν
 Σξόπνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο  

 

Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε Ζιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη  ηεο 

βέιηηζηεο ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο. 

 

Άξζξν 13
ν
 Καηαθύξσζε απνηειέζκαηνο  

 

χκθσλα κε ην Ν.4412/2016, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

αξκφδηαο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνπο 

φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 14
ν
 Δγγπήζεηο  

 

1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 

Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα θαιχπηεη πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο 

ρσξίο Φ.Π.Α. σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

 

2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
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Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ ή Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο, ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνπ ηζρχνληνο ηχπνπ 

γηα ην Γεκφζην θαη ηνπο Ο.Σ.Α. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ 

εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ 
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Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– ΔΔΔ  

(PDF, .XML) 

 

 
 
 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ  

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην 

Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή 

ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 
Πξνζσξηλόο αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ 

ΔΔ: αξηζκόο [], εκεξνκελία [], ζειίδα [] 

Αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

2020/S 243-602148 2020/S 243-602148 

 
Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο  

Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν) 

 
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν: (π.ρ. 

www.promitheus. gov.gr/[ΑΓΑΜ 

Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) 

 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) / Συποποιθμζνο Ζντυπο 

Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) 
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Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη: 090235079 

Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ 

ππάξρεη): www.mykonos.gr 

Πόιε: ΜΤΚΟΝΟ 

Οδόο θαη αξηζκόο: ΓΙΑΛΟ-ΑΚΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΤΚΟΝΟ 

Σαρ. θσδ.: 84600 

Αξκόδηνο επηθνηλσλίαο: ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ 

Σειέθσλν: 2289360100 

θαμ: 2289022229 

Ηι. ηαρ/κείν: mayor@mykonos.gr 

Υώξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Σίηινο: 

Δθαξκνγέο εηθνληθήο θαη επαπμεκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Μπθφλνπ κε Κσδηθφ ΟΠ 5010704, ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα ΠΔΠ Ν. Αηγαίνπ ύληνκε πεξηγξαθή: 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δθαξκνγέο εηθνληθήο ΚΑΙ επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ απνζέκαηνο ηνπ Γήκνπ  

Μπθφλνπ». 

Αξηζκόο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα (εάλ ππάξρεη): 

 
Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Υώξα: 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ ππάξρεη): 

 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπόκελν εξγαζηήξην 
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Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ 

ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθόζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ελδηαθεξόκελνη εξγαδόκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθό ύζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη / Όρη 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνύο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεύζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία 

ζύλαςεο ζύκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
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Απάληεζε: 

- 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπώλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σόπνο γέλλεζεο: 

Οδόο θαη αξηζκόο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πόιε: 

Υώξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

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; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Σαπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Σύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληόηεηαο 

- 

Σαπηόηεηα ηεο νληόηεηαο 

- 

Σύπνο ηαπηόηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

 
Μέξνο ΙΙΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθώλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιόγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 
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Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο  

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 
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Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 
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Λόγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθόζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θόξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο 

ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Καηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 

κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη 

- 

Δλερόκελν πνζό 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο 

ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα 

ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 
Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πηώρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 
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Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 
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Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Τπό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 
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Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηόζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζύκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνύλ εάλ ν απνθιεηζκόο ησλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζηελ παξνύζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθόο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνύ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηόηεηα παξέθθιηζεο όηαλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη, σζηόζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Έλνρνο ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ 

ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

ύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παξνρή ζπκβνπιώλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 
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Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πξόσξε θαηαγγειία, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή 

επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ πξνεγνχκελε 

ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Φεπδείο δειώζεηο, απόθξπςε πιεξνθνξηώλ, αληθαλόηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ, 

απόθηεζε εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα 

επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

 
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό κεηξών 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 

ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθό εκπνξηθό κεηξών 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 

2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: Απαηηείηαη έγθξηζε 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε γηα λα κπνξεί o νηθνλνκηθφο θνξέαο λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 
Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλε πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Μέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο ή ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο: 

Αξηζκόο εηώλ 

- 

Μέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

ύζηαζε νηθνλνκηθνύ θνξέα 

ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (νιηθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή 

άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Άιιεο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο 

Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, εάλ ππάξρνπλ, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη: 
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: παξνρή ππεξεζηώλ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο 

θαη ηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο 

ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζό 

 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Απνδέθηεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σερληθό πξνζσπηθό ή ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο 

αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Όζνλ 

αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΔΔΔ/ΣΔΤΓ.  

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σερληθόο εμνπιηζκόο θαη κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα 

αθφινπζα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο: 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα αθφινπζα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο: Παξαθαιώ 

πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 

Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαηέρνληαη απφ:    α) ηνλ ίδην ηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο) β) ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ: 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 
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Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθόο εμνπιηζκόο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Απνδνρή ειέγρσλ 

Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα 

επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; Ο έιεγρνο 

πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπγθαηαηεζεί, εμ νλφκαηφο 

ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν 

πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πνζνζηό ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ην αθφινπζν κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο 

ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηε δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Πηζηνπνηεηηθά από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο ζρεηηθά κε πξόηππα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ  έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνύλ λα 

πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεύζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Λήμε  

Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 
α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο  

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

 
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 

παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ 

παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

 
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΔΛΧΝ ΟΜΑΓΑ  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

Δπώνσμο:  Όνομα:  

 

Παηρώνσμο:  Μηηρώνσμο:  

 

Ημερομηνία Γέννηζης: __ /__ / ____ Σόπος Γέννηζης:  

 

Σηλέθωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Γιεύθσνζη Καηοικίας:    

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  

Όνομα Ιδρύμαηος Σίηλος Πηστίοσ Διδικόηηηα 
Ημερομηνία 

Απόκηηζης Πηστίοσ 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΣΔΛΔΥΟΤ  

(ζηο προηεινόμενο, από ηον σπουήθιο 
Ανάδοτο, ζτήμα διοίκηζης Έργοσ) 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

Έργο Δργοδόηης Θέζη19 και Καθήκονηα ζηο Έργο  

Απαζτόληζη ζηο Έργο 

Περίοδος 

(από - έφς) 
Α/Μ 

   

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___  
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- 

__ /__ / ___ 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ  

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Δ/νςθ οδόσ, ΤΚ, τθλ.-fax) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ: : Υπουργείο Εςωτερικϊν – ΓΓΙΦ/Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ ΥΡΕΣ  

Κοραι 4, 105 64 Ακινα  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………..,ΑΦΜ……………, οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ 
………..,-  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

β) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

γ) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,-  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό για τθν 
επιλογι αναδόχου για το Ζργο με τίτλο «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν 
προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου με Κωδικό ΟΡΣ 5010704 ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα ΡΕΡ Ν. Αιγαίου»ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε τον προχπολογιςμό με 
διευκρίνιςθ εάν περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ..................................., με θμερομθνία διενζργειασ 
(ςυμπλθρϊνετε τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν) …………….. ςφμφωνα με 
τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. -  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. -  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  

(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) 
μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).  
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 
βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)  
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ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΤΜΒΑΘ  

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα, Δ/νςθ οδόσ, ΤΚ, τθλ.-fax) …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..  

Ρροσ: : Υπουργείο Εςωτερικϊν – ΓΓΙΦ/Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ ΥΡΕΣ  

Κοραι 4, 105 64 Ακινα  

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ………..,ΑΦΜ……………, οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ 
………..,-  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

β) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

γ) …….…...., ΑΦΜ……………, οδόσ............................., αρικμόσ................., ΤΚ………………  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,-  

και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ανατζκθκε με τθν 
υπ’ αρ. .................... απόφαςθ και αφορά το ζργο με τίτλο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) 
…….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα με διευκρίνιςθ εάν 
περιλαμβάνει ι όχι τον ΦΡΑ) ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το 
βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 
βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.  
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

τοιχεία επιχείρθςθσ…….. 
…………………………………. 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Παραδοτζα 
Μονάδα 

Κόςτοσ / 
Μονάδα 

Αξία ΦΠΑ φνολο 

Μελζτθ Εφαρμογισ Μελζτθ Εφαρμογισ 1     

Μία (1) εφαρμογι εικονικισ 
πραγματικότθτασ ("Peter Pelekan's 
Mykonos Virtual Guide")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
εικονικισ πραγματικότθτασ ("Peter 
Pelekan's Mykonos Virtual Guide") 
μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

      

Συλλογι /  Επιλογι Υλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου τθσ 

εφαρμογισ  
  3     

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 360 
μοιρϊν επιλεγμζνων τοποκεςιϊν και 
μνθμείων (ςφνολο 5 περιοχζσ) που κα 

αναπαρίςτανται ςτθν εφαρμογι 

Φωτογράφθςθ / Βιντεοςκόπθςθ 
360 μοιρϊν επιλεγμζνων 

τοποκεςιϊν και μνθμείων (ςφνολο 
5 περιοχζσ) για τθν εφαρμογι 

"Peter Pelekan's Mykonos Virtual 
Guide" 

5     

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και 
storyboard   εφαρμογισ "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5     

Σενάριο εφαρμογισ  
Σενάριο εφαρμογισ "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1,5     

Συγγραφι κειμζνων 

 

2     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 
εφαρμογισ "Peter Pelekan's 
Mykonos Virtual Guide" ςε 5 

γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting - Θχογράφθςθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

Σχεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
game sounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1     

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  5     

Σχεδιαςμόσ Graphic User Interface για 
διαφορετικά formats -exports (PC - tablet 

- mobile) 
  1,2     

Ρρογραμματιςμόσ διάδραςθσ εφαρμογισ   4     

Ενςωμάτωςθ όλων των game 
compontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  0,5     
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Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Υ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ Εφαρμογισ "Peter 
Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

για Θ/Υ (Windows/Mac), για κινθτό 
τθλζφωνο και tablet, για 

διαδικτυακι προβολι ςε ιςτότοπο, 
και για διαδικτυακι προβολι ωσ 

ειδικά προςαρμοςμζνθ εφαρμογι 
για μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 
(facebook), Android Google Play 

και iOS Play store 

1     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Υ ςε μορφι 
εφαρμογισ standalone για κάςκα 

εικονικισ πραγματικότθτασ 
  0,5     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,5     

Ζκδοςθ εφαρμογισ  για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone για κάςκα εικονικισ 
πραγματικότθτασ,  

  1     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για διαδικτυακι 
προβολι ςε ιςτότοπο, για διαδικτυακι 

προβολι ωσ ειδικά προςαρμοςμζνθ 
εφαρμογι για μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ (facebook), Android Google 
Play και iOS Play store. 

  0,5     

Σφςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ χϊρου 

(φορθτό ϊςτε να μπορεί να 
χρθςιμοποιείται και ςε εκκζςεισ ςτο 

εξωτερικό), κάςκα: HTC VIVE + Turbo-X 
Atlas AX100 Desktop (Intel Core i5 

7500/16 GB/2 TB HDD/240 GB SSD/GTX 
1060) + Turbo-X Οκόνθ LED 23.8" TX-

238IPS 

Σφςτθμα/Εγκατάςταςθ εικονικισ 
πραγματικότθτασ εςωτερικοφ 

χϊρου: κάςκα + Θ/Υ (2) 
2     

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εςωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ 
πραγματικότθτασ για εςωτερικό 

χϊρο: κάςκα (2) 
2     

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου WiViKIOSK 
WVK-OFS 32 inch outdoor kiosk touch 

screen + κάςκα: HTC VIVE  

Infokiosk εξωτερικοφ χϊρου + 
κάςκα (2) 

2     

Εξοπλιςμόσ εικονικισ πραγματικότθτασ 
για εξωτερικό χϊρο, κάςκα: HTC VIVE  

Εξοπλιςμόσ εικονικισ 
πραγματικότθτασ για εξωτερικό 

χϊρο: κάςκα (2) 
2     

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ ("Mykonos AR)"  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 
("Mykonos AR)" μεταφραςμζνθ ςε 
5 γλϊςςεσ 

      

Συλλογι / Επιλογι Υλικοφ για 15 ςθμεία 
τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

  15     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ του υλικοφ για 
τα 15 ςθμεία ενδιαφζροντοσ 

Μεταφραςμζνα κείμενα ςε 5 
γλϊςςεσ  για τα 15 ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ τθσ εφαρμογισ 
"Mykonos AR"   

5     

Τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 5 
ςθμεία πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

(ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και 
360 βιντεοςκόπθςθ)  

Τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για 

5 ςθμεία πολιτιςτικοφ 
ενδιαφζροντοσ τθσ εφαρμογισ 

"Mykonos AR"   

5     

Ρρογραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4     
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Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του 
Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 

"Mykonos AR" ςε μορφι 
"downloadable"  

1     

Ενςωμάτωςθ των 3Δ αναπαραςτάςεων 
(5) ςτθν εφαρμογι επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ 
  5     

Μετάφραςθ ςε 5  γλϊςςεσ   5     

Μία (1) εφαρμογι επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ ("Mykonos Giants 

Hunt")  

Μία (1) Ολοκλθρωμζνθ  εφαρμογι 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

"Mykonos Giants Hunt" 
μεταφραςμζνθ ςε 5 γλϊςςεσ 

      

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
εφαρμογισ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και 
storyboard   εφαρμογισ "Peter 

Pelekan's Mykonos Virtual Guide" 
1     

Σενάριο παχνιδιοφ / εφαρμογισ  
Σενάριο εφαρμογισ "Mykonos 

Giants Hunt" 
1,5     

Συγγραφι κειμζνων 

 

2     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα τθσ 

εφαρμογισ "Mykonos Giants Hunt" 
ςε 5 γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting - Θχογράφθςθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

Σχεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
game sounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1,5     

Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) Εφαρμογισ  

  3     

Σχεδιαςμόσ Graphic User Interface    1     

Ρρογραμματιςμόσ εφαρμογισ 
επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ 

  4     

Ρρογραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ 
AR 

  4     

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου τθσ εφαρμογισ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ ςε μορφι 
"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του 
Διμου Μυκόνου τθσ εφαρμογισ 

"Mykonos Giants Hunt" ςε μορφι 
"downloadable"  

1     

Παιχνίδι με 3D γραφικά («Gaming Delos: 
the myths»)  

Ολοκλθρωμζνο Ραιχνίδι με 3D 
γραφικά («Gaming Delos: the 
myths») μεταφραςμζνο ςε 5 

γλϊςςεσ 

      

Συλλογι /  Επιλογι Υλικοφ για τθν 
ανάπτυξθ του περιεχομζνου του 

παιχνιδοφ για 7 ςενάρια 
  7     

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και storyboard   
παιχνιδιοφ 

Γραφικόσ ςχεδιαςμόσ και 
storyboard   παιχνιδιοφ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1,5     

Σενάριο παχνιδιοφ  
Σενάριο παιχνιδιοφ  «Gaming 

Delos: the myths» 
1     

Συγγραφι κειμζνων 

 

1     

Μετάφραςθ ςε 5 γλϊςςεσ 
Μεταφραςμζνα κείμενα του 

παιχνιδιοφ  «Gaming Delos: the 
myths» ςε 5 γλϊςςεσ  

5     

Voice-Over talent Casting - Θχογράφθςθ 
ςε 5 γλϊςςεσ 

  5     

Σχεδιαςμόσ, παραγωγι και μίξθ ιχου (in 
game sounds και αυκεντικι μουςικι 

επζνδυςθ) 
  1     
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Ανάπτυξθ τριςδιάςτατου περιεχομζνου 
(3D κινοφμενων γραφικϊν) παιχνιδιοφ 

  4     

Σχεδιαςμόσ Graphic User Interface   1     

Ρρογραμματιςμόσ διάδραςθσ παιχνιδιοφ   6     

Ενςωμάτωςθ όλων των game 
compontents, βελτιςτοποίθςθ 

(optimisation) γραφικϊν 
  1     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για Θ/Υ 
(Windows/Mac) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone 

 Ζκδοςθ  του παιχνιδιοφ  «Gaming 
Delos: the myths» για Θ/Υ 
(Windows/Mac) ςε μορφι 

εφαρμογισ standalone, για κινθτό 
τθλζφωνο και tablet (Android) ςε 

μορφι εφαρμογισ standalone   

0,8     

Ζκδοςθ εφαρμογισ για κινθτό τθλζφωνο 
και tablet (Android) ςε μορφι εφαρμογισ 

standalone,  
  0,8     

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του Διμου 
Μυκόνου του Ραιχνιδιοφ με 3D γραφικά 
(«Gaming Delos: the myths») ςε μορφι 

"downloadable"  

Ενςωμάτωςθ ςτον ιςτότοπο του 
Διμου Μυκόνου  του παιχνιδιοφ  

«Gaming Delos: the myths» ςε 
μορφι "downloadable"  

0,5     

Θμερίδα Παρουςίαςθσ του Ζργου 

Θμερίδα Ραρουςίαςθσ του Ζργου 1     

Προϊκθςθ - Προβολι μζςω social media 
/ Adwords / Banners ςε δθμοφιλισ 
τουριςτικοφσ ιςτοτόπουσ  

2.       Ρροϊκθςθ - Ρροβολι μζςω 
social media / Adwords / Banners 

ςε δθμοφιλισ τουριςτικοφσ 
ιςτοτόπουσ  

      

Παροχι Τπθρεςιϊν Φιλοξενίασ (Hosting) 
ςε Data Center 

 Ρακζτο Φιλοξενίασ (Hosting) ςε 
Data Center για 12 μινεσ 

      

Εκπαίδευςθ Διαχειριςτϊν (ςε Α/Ω)  

Σαράνατα (40) Α/Ω Εκπαίδευςθ 
Διαχειριςτϊν όλων των 

εφαρμογϊν  
40     

Πιλοτικι Λειτουργία Ζκκεςθ Ριλοτικισ Λειτουργίασ 1     

ΤΝΟΛΟ 265.350,00 63.684,00 329.034,00 

 

Θμερομθνία …./…. 

 

Ο Ρροςφζρων,  

………………….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Πξνζρέδην ύκβαζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΠΡΟΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

ΕΡΓΟ: «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» 

 

ΕΠΑ 2014-2020 – Ε.Π. «ΠΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΤ 2014-2020» 

Απόφαςθ Ζνταξθσ : …….. 

 

Κωδικόσ Ο.Π.. : 
………. 

 

ΑΕ : 
……… 

 

Ενάρικμοσ : 
……… 

υμβατικό Σίμθμα : 
€  ……… (χωρίσ Φ.Π.Α.) 

€ …………….. (με Φ.Π.Α.) 

 

ΤΟ ΕΓΟ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΡΟΟΥΣ  

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

 

 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 
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ΤΜΒΑΘ  

ΕΡΓΟ: 
«Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του 
πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» 

 

Στθν …………, ςιμερα τθν ……………, θμζρα ……………, μεταξφ αφενόσ του Διμου …………………, που εδρεφει 
……………….., …………, Τ.Κ.: ……….. με ΑΦΜ ………………  και Δ.Ο.Υ …………………. και εκπροςωπείται νόμιμα από 
το διμαρχο κο. …………………….. και ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα 
Αρχι» και αφετζρου 

1. Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «…………………….» (δ.τ. «…………………..») που εδρεφει ςτθν οδό 
………………., ………………… ……………… με Α.Φ.Μ.: …………….. και Δ.Ο.Υ.: ………………. και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον κ. ………………………., και που κα αποκαλείται εφεξισ χάριν ςυντομίασ 
«……………………..», και, 

2. Τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «…………………….» (δ.τ. «…………………..») που εδρεφει ςτθν οδό 
………………., ………………… ……………… με Α.Φ.Μ.: …………….. και Δ.Ο.Υ.: ………………. και εκπροςωπείται 
νόμιμα από τον κ. ………………………., και που κα αποκαλείται εφεξισ χάριν ςυντομίασ 
«……………………..», και, (ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΕΝΩΣΘΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ) 

Σε ςυνζχεια του δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ που προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν 
υπ’αρ. πρωτοκόλλου ……………….. - ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ: …………….. ΑΔΑ: …………………… διακιρυξθ του Διμου 
……………… («θ Διακιρυξθ») και κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο με τθν αρικμ ………………… απόφαςθ 
Οικονομικισ Επιτροπισ κατακφρωςθσ («θ Κατακφρωςθ») θ οποία του ανακοινϊκθκε ςτισ ................, ο 
Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του Ζργου «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ 
πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου», 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

ΆΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΜΟΙ 
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Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν άρκρο.  

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ Ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Ζργο: «Εφαρμογζσ εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» 

………………………………….. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Παραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει 
να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, όπωσ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Α’ 
τθσ παροφςασ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  

Περίοδοσ εγγφθςθσ: το χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ και ξεκινά από τθν επομζνθ τθσ 
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου. 

Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ,  ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ βρίςκεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ τθσ παροφςασ το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Προςφορά: θ από ……………………. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί και τα παραρτιματά τθσ. 

υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου πλζον του 
αναλογοφντοσ ΦΡΑ (24%).  

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ Ζργου (ΕΠΠΕ): Θ ΕΡΡΕ είναι ομάδα προςϊπων που ορίηεται 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν εκπροςωπεί ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ από τθ Σφμβαςθ και 
ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των 
Ραραδοτζων του Ζργου. Θ ΕΡΡΕ ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Διμου 
Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ. 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Θ πράξθ «Εφαρμογζσ εικονικισ ΚΑΙ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τθν προβολι του πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ του Διμου Μυκόνου» αφορά ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν διάκεςθ 
εφαρμογϊν εικονικισ και επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ με ςτόχο τθν προβολι  του πολιτιςτικοφ και 
τουριςτικοφ αποκζματοσ τθσ Μυκόνου και τθσ Διλου. 

Ειδικότερα ςτο πλαίςιο του ζργου προβλζπεται θ ανάπτυξθ των παρακάτω εφαρμογϊν: 
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1. Εφαρμογι εικονικισ πραγματικότθτασ "Peter Pelekan's Mykonos Virtual Guide"  

Θ εφαρμογι κα χρθςιμοποιεί τθν εικονικι περιιγθςθ ςε τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ επιλεγμζνων 
ςθμείων ενδιαφζροντοσ και διαδρομϊν ςτθ Χϊρα τθσ Μυκόνου και ςτθν «Μικρι Βενετία» τθσ Μυκόνου 
και, με ςυνδυαςμό τεχνικϊν κινθματογραφικισ εικονικισ πραγματικότθτασ 360° (Cinematic VR 360°) και 
εικονικισ πραγματικότθτασ με τριςδιάςτατα γραφικά υπολογιςτι (VR 3D computer graphics), και εικονικό 
οδθγό (virtual guide) τον «Ρζτρο τον Ρελεκάνο», μαςκότ τθσ Μυκόνου, ςε μορφι τριςδιάςτατθσ 
αναπαράςταςθσ («άβαταρ»), ο οποίοσ κα δίνει πλθροφορίεσ για τα αξιοκζατα του νθςιοφ, και κα 
κακοδθγεί τουσ επιςκζπτεσ ςτθν εικονικι τουσ περιιγθςθ ςε πζντε γλϊςςεσ: ελλθνικά, αγγλικά, 
γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά. 

 Σε τζςςερα (4) επιλεγμζνα ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (αεροδρόμιο, λιμάνι, δθμοτικι αίκουςα, 
μουςείο) κα τοποκετθκεί ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ  εικονικισ πραγματικότθτασ ςτθ διάκεςθ του κοινοφ 
(διεπαφι εικονικισ πραγματικότθτασ, διαμορφωμζνα info kiosk εξωτερικοφ χϊρου), ζτςι ϊςτε οι 
επιςκζπτεσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν κάςκα εικονικισ πραγματικότθτασ να “εμβυκίηονται” ςε ζνα περιβάλλον 
τριςδιάςτατων γραφικϊν και να αποκτοφν μια εικονικι «πρόγευςθ» από τισ ομορφιζσ τθσ Μυκόνου, με 
τον αξιαγάπθτο διάςθμο πελεκάνο να ξαναηωντανεφει, να τουσ εμπνζει και να τουσ κακοδθγεί ςτθν 
εικονικι τουσ περιιγθςθ.     

2. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos AR Augmented Reality ". 

Θ εφαρμογι αυτι κα ςυνδυάηει τθν πραγματικι και τθν εικονικι περιιγθςθ ςε 5 επιλεγμζνα ςθμεία του 
νθςιοφ (κυκλαδίτικα ςπίτια με αρχιτεκτονικό και λαογραφικό ενδιαφζρον, Κάτω Μφλοι κ.ά.), ζτςι ϊςτε ο 
επιςκζπτθσ να μπορεί να απολαμβάνει μια βελτιωμζνθ εμπειρία ξενάγθςθσ χωρίσ τθ βοικεια ξεναγοφ. 
Επικεντρϊνοντασ τθ ςυςκευι του ςε ζνα από τα 5 παραπάνω αξιοκζατα ι χϊρο/περιοχι ενδιαφζροντοσ, 
κα μπορεί να απολαφςει ςε ψθφιακι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ μζροσ του αξιοκζατου το οποίο δεν μπορεί 
να δει κακϊσ να διαβάςει ι να ακοφςει πλθροφορίεσ ςε πζντε γλϊςςεσ (ελλθνικά, αγγλικά, γερμανικά, 
ιταλικά και γαλλικά, να δει κάποιο ςχετικό βίντεο (πχ. βίντεο από ςχετικό πρι κακϊσ περνάει από τθν 
περιοχι ςτθν οποία λαμβάνει χϊρα κ.ά., βίντεο αναπαράςταςθσ με τριςδιάςτατα γραφικά αρχαίασ 
μυκολογικισ ςκθνισ θ οποία ςχετίηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία κ.ά.) και να ακοφςει ςχετικι 
μουςικι και πλθροφορίεσ. 

3. Εφαρμογι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ "Mykonos Giants Hunt". 

Ρρόκειται για ζνα ψθφιακό παιχνίδι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ το οποίο κα βαςίηεται ςτον 
αρχαιοελλθνικό μφκο τθσ εξόντωςθσ των τελευταίων τιτάνιων Γιγάντων από τον Θρακλι ςτο νθςί τθσ 
Μυκόνου. Ο επιςκζπτθσ κα μπορεί «κατεβάηοντασ» τθν εφαρμογι ςτο κινθτό του, να μπαίνει ςτθν κζςθ 
του Θρακλι ςε ζνα εικονικό κυνιγι γιγάντων ςτο νθςί ϊςτε να τουσ εξοντϊςει.  

4. Εφαρμογι 3D παιχνιδιοφ «Gaming Delos: the myths»  

Στόχοσ του παιχνιδιοφ είναι θ ανακάλυψθ μζςω αυτοφ, ςθμαντικϊν αρχαιολογικϊν ευρθμάτων τθσ Διλου. 
Το παιχνίδι κα απευκφνεται ςε ενιλικεσ αλλά και παιδιά, εμπνευςμζνο από τισ μυκολογικζσ ιςτορίεσ οι 
οποίεσ ςυνδζονται με τα αρχαιολογικά ευριματα τα οποία εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Διλου 
όπωσ: 

1. Οι Κολοςςικοί Λζοντεσ από το Άνδθρο των Λεόντων τθσ Διλου. 

2. Θ αρπαγι τθσ Ωρεικυίασ, κόρθσ του Ερεχκζωσ, από τον Βορζα. 

3. To Μαρμάρινο άγαλμα τθσ Αρτζμιδοσ. 

4. O Ναόσ του Απόλλωνα. 
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5. O Ρίκοσ τθσ Μυκόνου. 

6. To Ψθφιδωτό δάπεδο με παραςτάςεισ δελφινιϊν. 

7. Το Ψθφιδωτό δάπεδα με παράςταςθ Διονφςου. 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΓΛΩΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

Θ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ είναι θ Ελλθνικι. 

Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου  και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα ζγγραφα Ραραδοτζα και όλο το υλικό 
τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν 
Τεχνικι Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΙΕΡΑΡΧΙΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ 

Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου. 

Θ Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθ 
Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το ελλθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα 
κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα 
ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματα αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν 
αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ Τεχνικι 
Ρροςφορά του Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςφορά και θ διακιρυξθ, εφαρμοηομζνων επίςθσ 
ςυμπλθρωματικϊσ των οικείων διατάξεων του νομικοφ – κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει το διαγωνιςμό και 
του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο 
και τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό 
όρο, μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Θ απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από 
οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ εντολζσ) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, ι τθλεομοιοτυπικά ι και ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                              

Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: ………………. 

ΤΘΛ.:  ………… 
FAX:  ………. 

E-mail :……………. 

 

Για τον Για τον Ανάδοχο  

                                      Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ: ………………. 
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 ΤΘΛ.:  ……………. 
FAX:  …………………….  

                                                                  E-mail :……………………………. 

   

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι του 
Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. 

Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 
ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 

6.1 Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 
οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ 
Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε 
ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο 
τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι  δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν 
ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο 
μζλλον. 

6.2 Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ 
με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με 
κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

6.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και Ραρακολοφκθςθσ Ζργου και 
όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν ι τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε 
κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ 
κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά 
ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

7.1 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ εκχϊρθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςυντελείται μόνο για ιδιαιτζρωσ 
ςοβαρό λόγο, χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το αίτθμα του Αναδόχου όςο και τθν εγκριτικι 
απόφαςθ/ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ τελευταία γνωςτοποιεί τυχόν εκχϊρθςθ – μεταβίβαςθ 
ςτθν Αρμόδια Διαχειριςτικι Αρχι. Επιςθμαίνεται ότι ο ςοβαρόσ λόγοσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 
προςβάλλει τα δικαιϊματα των ςυνυποψθφίων αναδόχων που μετείχαν ςτθ διαδικαςία και που κα είχαν 
δικαίωμα ςτθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ μετά από τυχόν ζκπτωςθ του Αναδόχου. Θα πρζπει να υφίςταται 
νόμιμθ αιτία που επιβάλλει τθν υποκατάςταςθ του Αναδόχου από ςυγκεκριμζνο τρίτο όπωσ λ.χ. 
ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ. Μόνθ θ πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτο πρόςωπο εκείνου που υποκακιςτά δεν αρκεί δεδομζνου ότι οι προχποκζςεισ αυτζσ 
πλθροφνται και από το δεφτερο ςτθ ςειρά κατάταξθσ υποψιφιο Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ 
δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του που 
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λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα. ι ςε νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ε.Ε και τθσ ΣΔΣ 
του ΡΟΕ θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α) .  

7.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, μόνο 
ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για 
τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ 
υποχρεϊςεισ του ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ιδθ εκτελεςκεί ι το τμιμα που δεν 
εκχωρικθκε. 

7.3 Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ 
κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 8 – ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

8.1 Ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ υπεργολάβουσ που ζχει 
προςδιορίςει ςτθν Ρροςφορά, για το εκεί προςδιοριηόμενο τμιμα. 

8.2 Οι υπεργολάβοι δεν αποκτοφν οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

8.3 Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ και παραλείψεισ των υπεργολάβων του, των εκπροςϊπων ι 
των υπαλλιλων τουσ, όπωσ ακριβϊσ και για τισ πράξεισ και παραλείψεισ του ιδίου, των εκπροςϊπων ι 
των υπαλλιλων του. 

8.4 Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να αντικαταςτιςει υπεργολάβο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ 
του με αυτόν ι να χρθςιμοποιιςει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όςον ο νζοσ υπεργολάβοσ 
ανταποκρίνεται ςτα αντίςτοιχα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ και 
εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ υποβάλλει ςχετικό αίτθμα προσ 
ζγκριςθ προθγουμζνωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιϊντασ τθν ταυτότθτα του νζου υπεργολάβου και 
το αντικείμενο που κα εκτελζςει, μαηί με τθν απαιτοφμενθ τεκμθρίωςθ για τθν απόδειξθ ςυνδρομισ ςτο 
πρόςωπό του των κριτθρίων που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ.  

8.5 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ υπεργολάβου και 
κάκε άλλου προςϊπου εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που, κατά τθν βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ 
κρίςθ τθσ, δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν περίπτωςθ 
αυτι να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε εφλογο, κατ’αυτιν χρονικό διάςτθμα για 
τθν εξεφρεςθ αντικαταςτάτθ. 

8.6 Εάν ο Ανάδοχοσ ςυνάψει ςφμβαςθ υπεργολαβίασ χωρίσ ζγκριςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, 
χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

8.7. Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 
Ανάδοχοσ. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΘΕΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

9.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, 
προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, 
ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, μετά από ςχετικό προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. 

10.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με τθν οριςτικι 
παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΑΡΟΧΘ ΠΡΟΒΑΘ 

11.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που 
κα εγκαταςτακεί εξοπλιςμόσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε περίπτωςθ που προβλζπεται 
τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν και ωρϊν. 

11.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του 
προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, που απαςχολείται ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του 
Ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  ιδίωσ δε ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά 
με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

11.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 
εφαρμογζσ και εξοπλιςμό τθσ που ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να διευκολυνκεί 
ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφ’ όςον κεωρεί ότι θ 
επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν 
του. 

Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι αυτι θ επικοινωνία, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να βρει 
λφςθ για τθν διεκπεραίωςθ του προβλιματοσ που κα παρουςιαςκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τθν ΕΡΡΕ.  Αν θ προτεινόμενθ λφςθ από τον Ανάδοχο προχποκζτει επιπλζον λογιςμικό ι υλικό από 
αυτό που αναφζρεται ςτθν Διακιρυξθ, αυτό κα καλυφκεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπωσ επίςθσ και το 
κόςτοσ αυτοφ. 

 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

13.1   Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα 
προςοχι και επιμζλεια και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΓΓΤΘΕΩΝ  

14.1 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι τθσ 
……….. ΣΡΑΠΕΗΑ με αρικμό …................. και με θμερομθνία ζκδοςθσ τθν ..............., μζχρι τθν επιςτροφι 
τθσ, που καλφπτει το 10% τθσ Συμβατικισ Τιμισ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ποςοφ …………..(€…………………) 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο τθσ ςυμβατικισ 
θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ κατά δφο (2) μινεσ, λιγει τθν …...… και επιςτρζφεται μετά τθν 
οριςτικι παραλαβι και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ ςυμβαλλομζνουσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ και κάκε άλλθ εγγφθςθ τθσ Σφμβαςθσ, 
εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ 
Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το δικαίωμα. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο 
που εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει 
να παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10) Θμερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι 
όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 

14.2 ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, μετά τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου, πριν από τθν επιςτροφι ς’ 
αυτόν τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκειμζνου να επιςτραφεί αυτι, να κατακζςει εγγφθςθ, θ αξία 
τθσ οποίασ κα ανζρχεται ςτο 2,5% του μζρουσ τθσ Συμβατικισ Τιμισ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., 
ιτοι ποςοφ ……………..  (……………… €) που αφορά ςτον εξοπλιςμό και το βαςικό λογιςμικό, χωρίσ Φ.Ρ.Α. με 
χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο από τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ κατά ζνα (1) μινα και θ οποία επιςτρζφεται με τθ 
λιξθ τθσ Ρεριόδου Εγγφθςθσ. 

14.3 Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 
νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν αυτό το 
δικαίωμα. 

14.4 Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 
εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10) Θμερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι 
όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 

14.5 Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΡΘΡΟ 15  - ΑΦΑΛΙΘ 

15.1 Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για κάκε  ηθμία ι απϊλεια των προϊόντων που κα παραδοκοφν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε εκτζλεςθ  τθσ ςφμβαςθσ, μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ τουσ, 
υποχρεοφμενοσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ, φκοράσ ι απϊλειασ ςε πλιρθ αποκατάςταςθ ι, ακόμθ και 
αντικατάςταςι τουσ. Μετά τθν οριςτικι παραλαβι ο κίνδυνοσ μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

15.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι 
ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του ζργου από τον Ανάδοχο ι 
τουσ υπεργολάβουσ του εφ’ όςον οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτϊν ι ςε ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

15.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και μεριμνά  όπωσ  οι 
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ 
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16.1 Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ του 
Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, υποδειγμάτων και 
εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 

16.2 Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ 
προξενθκεί ςε αυτιν από ευκφνθ του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν 
υλοποίθςθ του Ζργου. 

16.3 Ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε 
αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ – ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 17 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

17.1  Το πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι ςφμφωνο με το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ 
όπωσ απεικονίηεται ςτο Ραράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ. 

17.2 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ κα επικαιροποιθκεί από τον Ανάδοχο, εντόσ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ωσ προσ τισ πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ των φάςεων 
υλοποίθςθσ του ζργου. 

17.3 Μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειϊν 
ςτο Φορζα. Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο χρονοδιάγραμμα 
ενεργειϊν, τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτο Φορζα, το οποία και κα τισ εγκρίνει 
κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. 

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

18.1 Θ προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου, αρχίηει από τθν Θμερομθνία Υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ και 
διαρκεί …………. (……….) μινεσ, όπωσ αναφζρεται ςτο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ που κατατζκθκε από 
τον Ανάδοχο ςτθν τεχνικι προςφορά του και απεικονίηει τθν προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ 
τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ των επομζνων άρκρων. 

ΑΡΘΡΟ 19 – ΜΕΣΑΘΕΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ 

19.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 
Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ, εάν 
κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για ςυνολικό χρονικό διάςτθμα 60 θμερϊν και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ 
Ανακζτουςα Αρχι κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ωσ προσ τθ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. Για τθν μετάκεςθ του ςυνολικοφ 
χρονοδιαγράμματοσ απαιτείται αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δ.Σ του φορζα. Μετάκεςθ επί μζρουσ 
προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ μπορεί να γίνει με 
απόφαςθ τθσ ΕΡΡΕ. Σε κάκε περίπτωςθ τα ςχετικά ζγγραφα κα πρζπει να υποβλθκοφν ςτθν αρμόδια 
Διαχειριςτικι Αρχι προσ ζγκριςθ. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι 
άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ δεν επιβάλλονται 
κυρϊςεισ.     
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19.2 Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, ςτθν 
περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι πρόκειται να 
κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν αναφζρονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ.Ο 
Ανάδοχοσ, εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει 
τζτοιου είδουσ κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ 
εκτζλεςθσ, τθν οποία κρίνει ότι δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του αιτιματόσ του, 
ϊςτε να καταςτεί αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του.Θ Ανακζτουςα Αρχι εξετάηει το αίτθμα του Αναδόχου –θ 
οποία αποφαςίηει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοκεί μετάκεςθ και πόςθ, είτε για το μζλλον είτε με 
αναδρομικι ιςχφ. 

19.3 Μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ Σφμβαςθσ είναι δυνατό να 
εγκρικεί, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία και ςε περιπτϊςεισ κακυςτεριςεων που ανάγονται ςε άλλουσ 
λόγουσ, υπό τθ ρθτι αίρεςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, με τθν αίτθςι του, ότι θ μετάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ 
των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δεν κα επθρεάςει το ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του Ζργου και θ 
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι, με τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ μετάκεςθσ δεν κακίςταται δυςμενζςτερο 
το πλαίςιο των ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ, τουσ χρόνουσ και τθν παροχι ανκρϊπινων πόρων 
υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ ανάγκθσ μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ κα λθφκεί υπ’ όψιν 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου. 

Επίςθσ κάκε αλλαγι των χρονικϊν ορίων που ζχουν τεκεί ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και ςτισ 
τροποποιιςεισ αυτισ κα αιτιολογείται επαρκϊσ και κα ηθτείται εγγράφωσ θ ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ του ΕΡ ΨΣ.  

19.4 Οι μετακζςεισ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ δεν ςυνεπάγονται κυρϊςεισ. 

ΑΡΘΡΟ 20 – ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ Φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από 
υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρϊςεισ 
ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

 Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν 
ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ ποινικι 
ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ: 

 ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των παραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον αυτά 
είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

 ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.  

Θ ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του 
εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι λόγω 
κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ λειτουργία εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ. 
Ανϊτατο όριο ςτθ δυνατότθτα επιβολισ ποινικισ ριτρασ ορίηεται το 25% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ 
του ζργου. Ρζραν αυτοφ ο Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ.   

 Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςα Αρχι 
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 Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει ι 
εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ 
που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

 Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

 Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ 
υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ 
παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου.  

 Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα επιβάλλονται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου 
ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ. 

 Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ 
προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία 
που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για 
υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των 
ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί. 

 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, τα 
οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Οι ωσ άνω ποινικζσ ριτρεσ 
επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.  

 Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να 
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα. 
Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι πρζπει να διαςφαλίςει τθ λειτουργικότθτα του 
παραδοκζντοσ ζργου. 

 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 

ΑΡΘΡΟ 21 – ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

21.1 Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια 
τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, 
με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ςτθν Τεχνικι και 
Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

21.2 Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ και 
ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κα πρζπει να υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα αρχι. 
Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, 
ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

ΑΡΘΡΟ 22 – ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

22.1 Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων Θ/Υ και των εξαρτθμάτων τουσ, μζχρι τθν 
θμερομθνία Οριςτικισ Ραραλαβισ τουσ, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ελεφκερθ από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 
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22.2 Τα δικαιϊματα επί του βαςικοφ λογιςμικοφ που ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά ςτον εξοπλιςμό, 
παραμζνουν ςτουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ. Με τθν οριςτικι παραλαβι, θ Ανακζτουςα Αρχι αποκτά τθ μθ 
αποκλειςτικι άδεια χριςθσ τουσ, υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ζχει νομίμωσ κζςει ο κατά 
περίπτωςθ καταςκευαςτισ τουσ. 

22.3 Το πλιρεσ και αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο 
Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει εξ’ αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, μεταβιβάηεται, επ’αόριςτον, ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτιν, από τθ γζννθςι του. 

22.4 Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ χάρτεσ, διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, 
πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, 
ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και 
ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ 
τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να 
κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για 
ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

22.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ τεχνολογικζσ ι 
άλλεσ μεταβολζσ του Εξοπλιςμοφ, αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι πρόςφορθ 
ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων, που 
αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν θ Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν 
χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων τρίτων προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ 
προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 2121/93 περί 
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι, εν γζνει, ενδίκου βοθκιματοσ κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο 
για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί των παραδοτζων (πνευματικά, κυριότθτασ κ.α.), θ 
Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον 
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ, αφενόσ, βαρφνεται με όλα τα 
ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων και, αφετζρου, υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ 
παραπάνω αγωγισ ι, εν γζνει, του ενδίκου βοθκιματοσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ 

23.1 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα 
που ιςχφουν ςτθν υλοποίθςθ παρόμοιων ζργων, κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που 
προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και κα ςτερείται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων (οφειλομζνων ενδεικτικά ςε 
ελλιπι ςχεδίαςθ, πλθμμελι καταςκευι, ελαττωματικά υλικά) και ότι κα ανταποκρίνεται ςτισ 
προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Διακιρυξθ 
και ςτθν προςφορά που κατζκεςε, όπωσ προκφπτει από τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

23.2 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ κα είναι κατά τθν 
παράδοςι του καινοφργιοσ. 
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23.3 Ο εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό νοοφνται ςε κακεςτϊσ εγγφθςθσ υπό τθν ευκφνθ του Αναδόχου 
από τθ ςτιγμι τθσ εγκατάςταςισ τουσ. Το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ οριςτικισ 
τουσ παραλαβισ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν περίοδο εγγφθςθσ. 

23.4  Ο Ανάδοχοσ εγγυάται αυτοτελϊσ τθν καλι και προςικουςα λειτουργία του εξοπλιςμοφ και του 
λογιςμικοφ κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ζνα (1) ζτοσ για τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό 
ςυςτθμάτων και ζνα (1) ζτοσ για το λογιςμικό εφαρμογϊν.  Στο πλαίςιο τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει δωρεάν υπθρεςίεσ φιλοξενίασ για όλο το διάςτθμα αυτισ, ιτοι δφο 
ζτθ. Άρα οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ ενόσ ζτουσ αφοροφν τθ διάρκεια του ζργου και οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ 
δφο ετϊν που αφοροφν τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ είναι δωρεάν. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθ χωρίσ κακυςτζρθςθ και με δικά του ζξοδα αποκατάςταςθ κάκε ελαττϊματοσ που 
αναφαίνεται κατά τθν περίοδο αυτι, εκτόσ αν μπορζςει να αποδείξει ότι τα ελαττϊματα προζρχονται από 
αίτια που δεν ζχουν ςχζςθ με ςφάλματα ςτθν καταςκευι, ςτα υλικά, ςτθ ςχεδίαςθ ι ςτθν υλοποίθςθ. 

Αν ελαττϊματα κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αυτισ ςυνεπάγονται τθν αχρθςτία μζρουσ ι του ςυνόλου 
του εξοπλιςμοφ ι του λογιςμικοφ, ο Ανάδοχοσ προβαίνει ςε αντικαταςτάςεισ ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να 
διατθρθκεί το επίπεδο που κακορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

23.5 Θ Ανακζτουςα Αρχι πλθροφορεί τον Ανάδοχο ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ κάκε ελαττϊματοσ 
μόλισ αυτό γίνει εμφανζσ. Αν ο Ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει το ελάττωμα χωρίσ κακυςτζρθςθ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να φροντίςει για τθν αποκατάςταςθ του ελαττϊματοσ από τρίτον, με κίνδυνο 
και δαπάνθ του Αναδόχου. 

23.6 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται να ανταποκρικεί ςε περιπτϊςεισ κλιςεων για αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
ςφμφωνα με τουσ Χρόνουσ Ανταπόκριςθσ ςε Κλιςθ, που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ. 

23.7 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι ποιότθτα, καταςκευι και λειτουργία όλων των προςφερόμενων 
ειδϊν για χρονικό διάςτθμα όςο θ προςφερόμενθ από τον ίδιο εγγφθςθ (θ προςφερόμενθ εγγφθςθ 
αναφζρεται ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου), από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν, 
υποχρεοφμενοσ μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ να αντικαταςτιςει κάκε εξάρτθμα του 
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που κα παρουςιάςει βλάβθ ι κρυμμζνο ελάττωμα ι να επιλφςει τυχόν πρόβλθμα 
του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που θ δυςλειτουργία αποδεδειγμζνα δεν προζρχεται 
από ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

23.8 Θ προςφερόμενθ εγγφθςθ που αφορά ςε όλα τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να καλφπτει 
εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα ζξοδα εκτόσ τουσ κόςτουσ των αναλωςίμων, για επιτόπια 
επιδιόρκωςθ. Αναλϊςιμα υλικά εννοοφνται κινθτά μαγνθτικά μζςα όπωσ: μαγνθτικζσ ταινίεσ, χαρτί 
εκτφπωςθσ και λοιπά υλικά. Καμιά πρόςκετθ αμοιβι δεν μπορεί να απαιτθκεί  από τον ανάδοχο για τθν 
περίοδο τθσ εγγφθςθσ για τισ εργαςίεσ των προθγουμζνων παραγράφων. 

23.9 Θ εγγφθςθ επίςθσ περιλαμβάνει επιτόπια υποςτιριξθ και επανεγκατάςταςθ, ςε περίπτωςθ που 
αυτό απαιτθκεί, όλου του προςφερόμενου Λογιςμικοφ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ όταν θ δυςλειτουργία 
προζρχεται από κακι λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Σε περίπτωςθ που θ δυςλειτουργία προζρχεται 
αποδεδειγμζνα από κακι χριςθ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθν 
λειτουργία του ςυςτιματοσ και να απαιτιςει το κόςτοσ εργαςίασ του για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
δυςλειτουργίασ. 

23.10  Πςο ιςχφει θ εγγφθςθ και ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςτείλει τεχνικό για τθν επιςκευι εντόσ των χρονικϊν ορίων που ορίηονται ςτο κεφάλαιο 
Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ, από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ ςτο ςθμείο που είναι εγκατεςτθμζνο το 
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μθχάνθμα ι εξάρτθμα που ζχει βλάβθ. Θ επιςκευι κα γίνεται ςτον τόπο λειτουργίασ του μθχανιματοσ και 
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά τισ βλάβεσ ςτουσ χρόνουσ που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Α.4.6 
τθσ διακιρυξθσ. 

23.11  Ο ανάδοχοσ επίςθσ ζχει το δικαίωμα να αντικαταςτιςει για λίγεσ θμζρεσ το υπό διόρκωςθ 
μθχάνθμα ι εξάρτθμα με άλλο όμοιο ι καλφτερο πάντοτε όμωσ με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ αν κρίνει ότι πρζπει να το μεταφζρει ςτθν ζδρα του για επιδιόρκωςθ. Θ μεταφορά κα γίνει με 
πρωτοβουλία και ευκφνθ του ιδίου αφοφ πρϊτα ζχει τεκεί ςε λειτουργία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το 
μθχάνθμα που ζχει διατεκεί για προςωρινι αντικατάςταςθ. Σε περίπτωςθ που το προςωρινϊσ 
αντικαταςτακζν μθχάνθμα δεν επιςτραφεί επιςκευαςμζνο, τοποκετθμζνο και ςε κατάςταςθ πλιρουσ 
λειτουργίασ μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν παραλαβι του για επιςκευι, τότε ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να αντικαταςτιςει το μθχάνθμα ι εξάρτθμα αυτό με άλλο όμοιο ι καλφτερο και να παράςχει 
εγγφθςθ για το νζο μθχάνθμα διάρκειασ τουλάχιςτον όςο το υπόλοιπο τθσ αρχικισ εγγφθςθσ του 
μθχανιματοσ που αντικαταςτάκθκε, από τθν οριςτικι αντικατάςταςθ. Εφόςον υπάρχει αντικατάςταςθ 
μθχανιματοσ τότε ο χρόνοσ τθσ αντικατάςταςθσ δεν προςμετρείται ςτουσ χρόνουσ ΣΕΧΑΡ και ΜΕΧΑΡ 
όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ.  

23.12 Εάν το μθχάνθμα δεν επιςκευαςκεί, δεν αντικαταςτακεί προςωρινά ι οριςτικά με άλλο όμοιο ι 
καλφτερο ι με καινοφριο μζςα ςτισ προκεςμίεσ που αναφζρονται παραπάνω επιβάλλονται οι ςχετικζσ 
κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ. 

23.13  Αν κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ κάποιο μθχάνθμα ι εξάρτθμα παρουςιάηει ςυνεχείσ 
βλάβεσ, δθλαδι ςε οποιοδιποτε διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν ευρίςκεται εκτόσ λειτουργίασ για δζκα (10) 
εργάςιμεσ μζρεσ τότε ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει αυτό με ζνα όμοιο καινοφριο εντόσ 
ενόσ (1) μθνόσ μετά από γραπτι γνωςτοποίθςθ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ανανεϊςει τθν 
εγγφθςθ του νζου μθχανιματοσ τουλάχιςτον όςο το υπόλοιπο τθσ αρχικισ εγγφθςθσ του μθχανιματοσ 
που αντικαταςτάκθκε και όχι λιγότερο από ζνα (1) χρόνο, από τθν παράδοςι του. Θ ανανζωςθ τθσ 
εγγφθςθσ ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ αντικατάςταςθσ με καινοφριο μθχάνθμα λόγω μθ επιςκευισ του 
αντικαταςτακζντοσ που αναφζρεται παραπάνω. 

23.14  Κανζνα πρόςκετο κόςτοσ δεν μπορεί να απαιτθκεί από τον ανάδοχο για τισ υπθρεςίεσ που 
αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 

23.15  Ο ανάδοχοσ ζχει το δικαίωμα να ειδοποιείται πριν από οποιαδιποτε μετακίνθςθ του μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ ςε άλλο χϊρο και υποχρεοφται να επιβλζψει τθ μετακίνθςθ αυτι αφοφ δϊςει τθ ςχετικι 
ςυγκατάκεςι του. 

23.16  Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν αρμόδια Ανακζτουςα Αρχι 
να αναβακμίςει (αντικαταςτιςει με όμοια ι καλφτερα ι προςκζςει επιπλζον) επιμζρουσ μθχανικά μζρθ 
των προμθκευμζνων ειδϊν, ςφμφωνα πάντοτε με τα όρια που κζτουν οι Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
διακιρυξθσ και με τα τεχνικά εγχειρίδια του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και με τθν υποχρζωςι 
του για υποςτιριξθ ανταλλακτικϊν μζςα ςτα όρια τθσ εγγφθςθσ κάκε είδουσ του προσ προμικεια 
εξοπλιςμοφ. Το κόςτοσ των ανταλλακτικϊν και εργαςιϊν αναβάκμιςθσ βαρφνουν τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Εξαιροφνται οι εργαςίεσ προςαρμογισ & αναβάκμιςθσ που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Α.4.3 τθσ 
διακιρυξθσ και οι οποίεσ γίνονται με ευκφνθ και κόςτοσ του Αναδόχου τόςο κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
όςο και τθν περίοδο ςυντιρθςθσ (εφόςον υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ ςυντιρθςθσ).  

ΑΡΘΡΟ 25 – ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
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25.1 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται τθν καλι ποιότθτα, καταςκευι και λειτουργία όλων των προςφερόμενων 
ειδϊν για χρονικό διάςτθμα όςο θ προςφερόμενθ εγγφθςθ, από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν, 
υποχρεοφμενοσ μετά από ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ Υπθρεςίασ να αντικαταςτιςει κάκε εξάρτθμα του 
μθχανικοφ εξοπλιςμοφ που κα παρουςιάςει βλάβθ ι κρυμμζνο ελάττωμα ι να επιλφςει τυχόν πρόβλθμα 
του Λογιςμικοφ Συςτιματοσ, εκτόσ των περιπτϊςεων που θ δυςλειτουργία αποδεδειγμζνα δεν προζρχεται 
από ελάττωμα του εξοπλιςμοφ. 

25.2 Θ προςφερόμενθ εγγφθςθ που αφορά ςε όλα τα προςφερόμενα είδθ πρζπει να καλφπτει 
εργατικά, ανταλλακτικά και γενικά όλα τα ζξοδα εκτόσ τουσ κόςτουσ των αναλωςίμων, για επιτόπια 
επιδιόρκωςθ. Αναλϊςιμα υλικά εννοοφνται κινθτά μαγνθτικά μζςα όπωσ: μαγνθτικζσ ταινίεσ, χαρτί 
εκτφπωςθσ και λοιπά υλικά. Καμιά πρόςκετθ αμοιβι δεν μπορεί να απαιτθκεί  από τον ανάδοχο για τθν 
περίοδο τθσ εγγφθςθσ για τισ εργαςίεσ των προθγουμζνων παραγράφων. 

25.3 Θ εγγφθςθ επίςθσ περιλαμβάνει επιτόπια υποςτιριξθ και επανεγκατάςταςθ, ςε περίπτωςθ που 
αυτό απαιτθκεί, όλου του προςφερόμενου Λογιςμικοφ χωρίσ πρόςκετθ επιβάρυνςθ όταν θ δυςλειτουργία 
προζρχεται από κακι λειτουργία του εξοπλιςμοφ. Σε περίπτωςθ που θ δυςλειτουργία προζρχεται 
αποδεδειγμζνα από κακι χριςθ του ςυςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τθν 
λειτουργία του ςυςτιματοσ και να απαιτιςει το κόςτοσ εργαςίασ του για τθν αποκατάςταςθ τθσ 
δυςλειτουργίασ. 

25.4 Πςο ιςχφει θ εγγφθςθ και ςε περίπτωςθ βλάβθσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ςτείλει τεχνικό για τθν επιςκευι εντόσ των χρονικϊν ορίων που ορίηονται ςτο κεφάλαιο 
Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ, από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ ςτο ςθμείο που είναι εγκατεςτθμζνο το 
μθχάνθμα ι εξάρτθμα που ζχει βλάβθ. Θ επιςκευι κα γίνεται ςτον τόπο λειτουργίασ του μθχανιματοσ και 
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά τισ βλάβεσ ςε χρονικό διάςτθμα όπωσ προβλζπεται ςτο κεφάλαιο 
Α.4.6 τθσ διακιρυξθσ. Λεπτομζρειεσ αναφορικά με τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αναφζρονται ςτο 
κεφάλαιο 23 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 

ΠΛΘΡΩΜΕ 

 

ΑΡΘΡΟ 26 – ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

26.1 Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 
αναγκαία ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο 
Συμβατικό Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: 

1. τα ζξοδα μεταφοράσ, χειριςμοφ, ςυςκευαςίασ, φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, διαμετακόμιςθσ, 
παράδοςθσ, αποςυςκευαςίασ, ελζγχου, αςφάλιςθσ, επιτόπιασ ςυναρμολόγθςθσ ι/και τθσ κζςθσ 
ςε λειτουργία των προμθκευόμενων με τθ Σφμβαςθ προϊόντων.  

2. τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων που 
προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ 

3. τα ζξοδα τθσ προμικειασ των εργαλείων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

4. τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν. 
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 26.2 Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι αίτθςθ 
πλθρωμισ κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ, μαηί με αποδείξεισ, τιμολόγια, παραςτατικά πλθρωμϊν ι 
άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ζγγραφα για το ποςά που πρζπει να πλθρωκοφν κατά περίπτωςθ. 

 26.3 Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων που 
προβλζπονται από τον ΚΦΑΣ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι 
διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

26.4 Σε περίπτωςθ που από τον ΚΦΑΣ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου, θ εξόφλθςθ του οποίου, 
ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, δεν 
απαιτείται νζο τιμολόγιο. 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΣΙΜΘΜΑ 

27.1 Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο, ανζρχεται ςτο ποςό των € 
………….. (…….……..). 

27.2 Στο Συμβατικό Τίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. που αναλογεί (24%), ο οποίοσ βαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςυνολικισ αξίασ €  …………(……………….)   

27.3 Το ςυνολικό Συμβατικό Τίμθμα ςυμπεριλαμαβανομζνου ΦΡΑ ανζρχεται ςτο ποςό των € ………. 
(…………………) 

27.4 Οι κρατιςεισ επί τθσ Συμβατικισ Τιμισ, που βαρφνουν τον Ανάδοχο, ανζρχονται ςε 4% (για 
προμικεια αγακϊν) ι 8%(για παροχι υπθρεςιϊν) – Ραρακράτθςθ Φόρου Ειςοδιματοσ βάςει του νόμου 
2238/94 (ΦΕΚ 151/ Α/ 94), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Επίςθσ ςε κάκε άλλθ νόμιμθ προβλεπόμενθ 
κράτθςθ. 

ΑΡΘΡΟ 28 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

28.1 Το Ζργο ζχει εγγραφεί για χρθματοδότθςθ ςτθ ΣΑΕ ………… και ςτον Ενάρικμο Κωδικό …………………. 

28.2 Ο τρόποσ πλθρωμισ κα είναι αυτόσ που αναφζρεται ςτθν προςφορά του αναδόχου και είναι ο 
κάτωκι : 

 …………………………………………… 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 
και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι. 

28.3 Θ πλθρωμι κα γίνει ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία 
διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

28.4 Ο ωσ άνω τρόποσ πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκεί μόνο για όλωσ εξαιρετικοφσ λόγουσ (COCOF 
07/0037/03/29.11.2007) και μόνο εφόςον θ τροποποιιςθ αυτι, εάν είχε ςυμπεριλθφκεί ςτθν Διακιρυξθ, 
δε κα είχε ουςιαςτικι επιρροι ςτισ Ρροςφορζσ που κατατλεκθκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 – ΣΕΛΙΚΘ ΠΛΘΡΩΜΘ 
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29.1  Θ πλθρωμι του τελικοφ υπολοίπου εξαρτάται από τθν εκπλιρωςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου όλων 
των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά τθν εκτζλεςθ όλων των ςταδίων ι τμθμάτων ι μερϊν του Ζργου και 
από τθν οριςτικι παραλαβι του τελικοφ ςταδίου ι τμιματοσ ι μζρουσ του Ζργου εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

ΑΡΘΡΟ 30 – ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

30.1 Θ παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, προςωρινι και οριςτικι, κα γίνεται από Αρμόδια 
Επιτροπι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο Ρρόγραμμα 
Εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ. 

30.2 Θ ΕΡΡΕ γνωμοδοτεί για τθν παραλαβι των επιμζρουσ τμθμάτων του ζργου μετά τθ ςυμβατικι 
ολοκλιρωςθ κάκε διακριτοφ ςταδίου. Θ παραλαβι πραγματοποιείται μζςω του ελζγχου του ςυνόλου των 
προβλεπόμενων παραδοτζων, για τα οποία αξιολογείται θ ποςοτικι και ποιοτικι πλθρότθτα/ αρτιότθτα. 
Για τθ ςθματοδότθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ κάκε ςταδίου και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο 
Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν ΕΡΡΕ  αίτθμα παραλαβισ. 

30.3 Για τθν παραλαβι κάκε ςταδίου του ζργου θ ΕΡΡΕ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε 
ιδιαιτερότθτεσ πραγματοποιεί αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ πλθρότθτασ / αρτιότθτασ των 
παραδοτζων. 

30.4 Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ, οι παρατθριςεισ τθσ 
Επιτροπισ διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ 20 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ. Εκτιμϊντασ το εφροσ των απαιτοφμενων αλλαγϊν, θ ΕΡΡΕ κακορίηει 
το χρονικό διάςτθμα λιψθσ των απαραίτθτων διορκωτικϊν μζτρων και επανυποβολισ του αιτιματοσ 
παραλαβισ. Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί ζωσ δφο φορζσ. 

30.5 Θ διαδικαςία παραλαβισ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου από τθν ΕΡΡΕ. 

30.6 Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε ςταδίου δεν επθρεάηει τον 
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων 
ςταδίων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε ςταδίου δεν δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν ζχουν 
ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων ςταδίων. Θ προςωρινι παραλαβι  του ζργου κα 
πραγματοποιθκεί από τθν ΕΡΡΕ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ 2 και τθν αποδοχι των 
αντίςτοιχων παραδοτζων από τθν ΕΡΡΕ. 

30.7 Θ Οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα μινα μετά τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ με τθ ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ραραλαβισ. Τα πρακτικά οριςτικισ παραλαβισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ, κα αναφζρουν ρθτά τισ 
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, το εμπρόκεςμο τθσ παράδοςθσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

30.8 Τα παραδοτζα κάκε ςταδίου αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Γ’ τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ.  

ΑΡΘΡΟ 31 – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΔΟΘ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

31.1  Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εγκαταςτιςει πλιρωσ όλο το προμθκευκζν υλικό, 
όπου του υποδειχκεί, μαηί με το κόςτοσ αυτισ τθσ εγκατάςταςθσ.   
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31.2 Αφοφ γίνει θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων από τον προμθκευτι, κα διεξαχκοφν δοκιμζσ 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που πρζπει να πλθροί θ προμικεια, τα δε ικανοποιθτικά αποτελζςματά τουσ 
κα αποδείξουν κατά πόςο ο εξοπλιςμόσ είναι κατάλλθλοσ για να γίνει αποδεκτόσ. 

31.3 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊςει, εκπαιδεφςει και να ςυνεργαςτεί με το 
προςωπικό, που κα οριςτεί για τθν παρακολοφκθςθ του ζργου, από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, το οποίο 
και κα ζχει και τθ γενικι ευκφνθ για αυτό, ςε κζματα που ςχετίηονται με τθ λειτουργία, διαχείριςθ και 
χριςθ του προςφερόμενου αντικειμζνου.   

31.4  Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αντικαταςτιςει κάποιο είδοσ ι μζροσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ με άλλου 
που ζχει ανϊτερα τεχνικά χαρακτθριςτικά με το ίδιο κόςτοσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ 
τθσ ΕΡΡΕ. 

ΑΡΘΡΟ 32 – ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

32.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει μία ςειρά εγχειριδίων reference & user manual  για κάκε 
ζνα τεμάχιο, κάκε είδουσ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ. και τα αντίςτοιχα εγχειρίδια χριςθσ αυτϊν για κάκε 
ζνα ςφςτθμα υπολογιςτι. Επίςθσ οφείλει να παραδϊςει τισ τελευταίεσ αναβακμίςεισ του λογιςμικοφ 
(drivers και updates αυτϊν) ςε θλεκτρονικό μζςο (CD). 

32.2 Θ ωσ άνω τεκμθρίωςθ πρζπει να ζχει εκδοκεί από τουσ καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων 
προϊόντων ι από εξουςιοδοτθμζνουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ςτθν Ελλάδα. 

 

ΑΘΕΣΘΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

ΑΡΘΡΟ 33 – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

33.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

1. Ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ αρνείται ι αμελεί ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι 
παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε 
αποηθμίωςθ.  

3. Ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ  
Ανακζτουςασ Αρχισ.  

4. Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι  διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

5. εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόσ του. 

6. Εκδίδεται αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του νομίμου εκπροςϊπου του Αναδόχου 
για κάποιο από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του ΡΔ 60/2007 ι για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ 
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.  
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Σε περίπτωςθ εκπτϊςεωσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να κρατιςει 
μζροσ ι το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό τίμθμα εφόςον βζβαια 
εξαςφαλίηεται θ λειτουργικότθτα του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. 

33.2 Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 
διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει εφλογθ 
(κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται 
αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει 
εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

33.3 Με τθ μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

1. Να απόςχει από τθν διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που  επιβάλλονται για τθν 
διαςφάλιςθ  προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

2. Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι προϊόν 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι Υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

3. Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά  ι άλλα αγακά που αφοροφν άμεςα 
ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του κα πράξουν  το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία 
καταγγελίασ. 

33.4 Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 
Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καταπίπτουν. 

33.5 Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 
ηθμία που υπζςτθ, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 34  - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

34.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

34.2 Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ,  οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα 
Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ δζκα (10) θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, 
με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ ΤΜΒΑΘ 
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ΑΡΘΡΟ 35 – ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ 

35.1 Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Θ απόφαςθ τθσ 
διοίκθςθσ με τθν οποία ςυναινεί ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει 
ζννομο ςυμφζρον. 

35.2  Επιςθμαινεται ότι τυχόν τροποποιιςεισ τθσ ςφμβαςθσ τελοφν και υπό τθν ζγκριςθ τθσ ΕΥΔ ΨΣ. Πριο 
δε τθσ τροποίθςθσ αποτελεί θ μθ ουςιϊδθσ μεταβολι των όρων τθσ Διακιρυξθσ, τθσ πράξθσ κατακφρωςθσ 
και τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και θ πράξθ τεκμθρίωςθσ κα πρζπει να είναι επαρκϊσ τεκμθριωμζνθ-
αιτολογθμζνθ. Τυχόν τροποποιιςεισ κα πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων, 
θ οποία κα αποτελεί παράρτθμα τθσ παροφςασ. 

 

ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 36 – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

36.1 Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

36.2 Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςθ κάκε 
διαφοράσ ςχετικισ με τθ Σφμβαςθ που μπορεί να προκφψει μεταξφ τουσ ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν 
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ 
και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

36.3 Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί επίλυςθ τθσ διαφοράσ μζςα ςε χρονικι προκεςμία <2> μθνϊν 
από τθν εμφάνιςθ τθσ διαφοράσ, αυτι διευκετείται βάςει τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και αρμόδια κα είναι 
τα Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Ακινα. 

 

 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι Για τον Ανάδοχο  
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