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1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998695926

Ταχυδρομική διεύθυνση Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας

Πόλη Πειραιάς

Ταχυδρομικός Κωδικός 18535

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS L30 ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο 216-9003700

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@laskaridisfoundation.org

Αρμόδιος για πληροφορίες Ρωμηού Ιωάννα, 2169003700, 
romiou@laskaridisfoundation.org

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.laskaridisfoundation.org/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ.  και υπάγεται στην
εποπτεία  και  τον  έλεγχο  των  Υπουργείων  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Εθνικής  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού  και Εμπορικής Ναυτιλίας.

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του
ελληνικού πολιτισμού γενικώς και ιδιαίτερα των ελληνικών γραμμάτων και της ιστορικής και ναυτικής
έρευνας, καθώς και η λειτουργία βιβλιοθήκης με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη».

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό δίκαιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  www.promitheus.gov.gr,  καθώς και
στο http://www.laskaridisfoundation.org/     
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων.  Η
παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΣΑΕ
Ε1191 και κωδ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910019).

Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στο  Υποέργο  1  «Από  το  Αιγαίο  στο  Ιόνιο:  Μία  θάλασσα  γνώσεων.
Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» της
Πράξης: «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μία θάλασσα γνώσεων. Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του
ιστορικού  αρχείου  του  Ιδρύματος  Αικατερίνης  Λασκαρίδη»  με  Κωδικό  MIS 5093241,  η  οποία  έχει
ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» βάσει της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 3157 / 02.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΕΤΔ46ΜΤΛΡ-ΖΒΟ) του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)  και  από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ.»

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ενός σημαντικού όγκου πρωτογενούς
υλικού που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο διαδίκτυο. Αξιοποιώντας παράλληλα και υλικό που έχει
προκύψει από ψηφιακές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν, το Ίδρυμα θα υλοποιήσει μία
σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας.

Οι  προτεινόμενες  δράσεις  ανάδειξης  του  υλικού  που  θα  ψηφιοποιηθεί  αφορούν  σε:  ανάπτυξη  νέας

διαδικτυακής πύλης, στην οποία θα προβάλλεται το ψηφιοποιημένο υλικό του Ιδρύματος, δημιουργία

phygital μουσειοσκευής,  ψηφιακά  διαδραστικά  παιχνίδια,  εφαρμογές  επαυξημένης  πραγματικότητας,

σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

Τέλος, στο πλαίσιο της σύμβασης θα δημιουργηθεί μία εικονική έκθεση πληθοπορισμού (crowdsourcing)

που περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης του πολιτιστικού υλικού και μεταφόρτωσης στη

Wikipedia σχετικών λημμάτων για τη συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.             

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη

λογισμικού,  Διαδίκτυο  και  υποστήριξη  και  συμπληρωματικούς  79822500-7 Υπηρεσίες  γραφικού

σχεδιασμού, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 619.645,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 768.360,00 €, ΦΠΑ 24%: 148.714,84 €) .
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Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Η αλληλεξάρτηση των φάσεων υλοποίησης του έργου και η ανάγκη για διασφάλιση της «συνέχειας» των
παραδοτέων, τα οποία είναι αλληλένδετα και λειτουργούν συνεργατικά μεταξύ τους, σε συνδυασμό με το
ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και  την απαίτηση για διασφάλιση της ποιότητας του έργου
μέσω της συνολικής  εποπτείας  αυτού από τον Υπεύθυνο της Ομάδας  Έργου,  καθιστούν  αδύνατη την
υποδιαίρεση της παρούσας σύμβασης σε τμήματα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  9 μήνες με
ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης

Ιουλίου  2018  σχετικά  με  τους  δημοσιονομικούς  κανόνες  που  εφαρμόζονται  στον  Γενικό
Προϋπολογισμό  της  Ένωσης,  την  τροποποίηση  των  Κανονισμών  (ΕΕ)  αριθ.  1296/2013,  (ΕΕ)  αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ)  αριθμ.  223/2014,  (ΕΕ)  αριθμ.  283/2014  και  της  απόφασης  αριθμ.  541/2014/ΕΕ  και  για  την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθμ. 966/2012, όπως ισχύει. 

- τον Κανονισμό 1304 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Για το Ευρωπαικό Κοινωνικό
Ταμείο και την κατάργσης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει. 

- την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968), «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ  Β  3521)  Υπουργικής  Απόφασης  με  τίτλο  «Τροποποίηση  και
αντικατάσταση  της  υπ΄αριθμ.  81986/ΕΥΘΥ  712/31.07.2015  (ΦΕΚ  Β  1822)  Υπουργικής  Απόφασης
«Εθνική  Κανόνες  Επιλεξιμότητας  Δαπανών  για  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  2014-2020  –  Έλεγχοι
νομιμότητας  Δημοσίων  Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020 από Αρχές
Διαχείρισης και ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
Πράξεων»», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

- τον ν.  4912/2022 (Α’ 59/17-03-2022), «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

- το  Π.Δ.  39/2017  (Α’  64)  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

- τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
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Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»

- την  υπ’  αριθμ.  76928/9-7-2021  ΚΥΑ  (ΦΕΚ  3075/Β΄/13-7-2021),  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)»,

- την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

- την υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν
την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44),

- την  υπ’  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020) «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

- τον  ν.  3419/2005  (Α’  297)  «Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.)  και  εκσυγχρονισμός  της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

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

- το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

- την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107)  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

- τον  ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

- τον  ν.  4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

- το  π.δ  28/2015  (Α’  34)  «Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία» 

- τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

- τον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

- τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός

Σελίδα 8





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L
119,

- τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην εθνική  νομοθεσία  της Οδηγίας (ΕΕ)  2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

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

- το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας  και  των  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  δεν  έχουν  αποκαλυφθεί  (εμπορικό
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»,

- το  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  173Α)  «Δικαστική  προστασία  κατά  την  σύναψη  δημοσίων  συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν μρ την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης  Δεκεμβρίου  2007  (L335)».Το  Π.Δ.  38/2017  (ΦΕΚ  63Α)  «Κανονισμός  Λειτουργίας  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,

- τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»,

- τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  16ης
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές
διατάξεις»,

- την  με  Α.Π.  367/75/Α3  /  21.01.2021  Πρόσκληση  με  τίτλο  «Δημιουργία,  ανάδειξη  και  αξιοποίηση
Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» και κωδ: 118  Α/Α, ΟΠΣ: 3589, όπως ισχύει,

- την  υπ.  αριθ.  πρωτ.  5910/21.10.2022 απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  του  Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  &  Καινοτομία»,  με  την  οποία  διατυπώνεται  η  Σύμφωνη
Γνώμη της για το υποβληθέν σχέδιο του τεύχους δημοπράτησης  της  παρούσας σύμβασης,

- την  υπ’  αρ.  πρωτ.  3157/02.06.2022 απόφαση  ένταξης  της  Πράξης  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5093241 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 ,

- την από 31/10/2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ  περί έγκρισης της
διενέργειας του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων αυτού και περί συγκρότησης
των επιτροπών του διαγωνισμού,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και
του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2022 και ώρα 18:00.

Η διαδικασία  θα διενεργηθεί  με  χρήση του Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr  ).  

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/11/2022
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκαν  στη  σχετική  ηλεκτρονική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 176260
και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση
(URL): www.laskaridisfoundation.org.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους .

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2022/S 224-644956 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC011637478), 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], 

3. η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα παραρτήματα της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν  την καταληκτική  ημερομηνία υποβολής προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο πλαίσιο  της
παρούσας, στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι  προσβάσιμη  μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο
σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε
υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής. 
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Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,
σύμφωνα  με  την  προηγούμενη  παράγραφο)  δημοσιεύεται  στην  ΕΕΕΕ  (με  το  τυποποιημένο  έντυπο
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο,
δηλαδή  έντυπα  με  αμιγώς  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,
μαθηματικούς  τύπους  και  σχέδια,  που  είναι  δυνατόν  να  διαβαστούν  σε  κάθε  γλώσσα  και  δεν  είναι
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική..

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να παρέχονται  με
γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
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στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σχετικά υποδείγματα των εγγυητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας

της σύμβασης παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσης.

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος  Εκπρόσωπος Προσφέροντος,  ότι  η ίδια ή και  τρίτοι,  κατ’  εντολή και  για λογαριασμό της,  θα
επεξεργάζονται  προσωπικά  δεδομένα  που  περιέχονται  στους  φακέλους  της  προσφοράς  και  τα
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης  των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,  λαμβάνοντας
κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του  απόρρητου  και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των
δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού
με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά,  τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης.
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2. Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση.

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από

τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ποσού

δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (12.392,90 €) που αντιστοιχεί στο

2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  24/07/2023,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται,
σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την  ημερομηνία  και  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε)  υποβάλει  μη  κατάλληλη  προσφορά,  με  την  έννοια  της  περ. 46  της  παρ. 1  του  άρθρου  2  του  ν.
4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή
το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις
περιπτώσεις  των  παρ. 3,  4  και  5  του  άρθρου  103  του  ν.  4412/2016,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή
δικαιολογητικών  από τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

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

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση για ένα από τα ακόλουθα
εγκλήματα: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος  (ΕΕ  L 300  της  11.11.2008  σ.42),  και  τα εγκλήματα του άρθρου 187  του  Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών-μελών  της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α  παρ.  2  (εμπορία  επιρροής  –  μεσάζοντες),  396  παρ.  2
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.)  374  (διακεκριμένη  κλοπή),  375  (υπεξαίρεση),  386  (απάτη),  386Α
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά
των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24
(επικουρικές  διατάξεις  για  την  ποινική  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου  2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  και  για  την  τροποποίηση  της  απόφασης
2005/671/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 88/31.03.2017)  ή  ηθική  αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β
του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2015/849  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
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Συμβουλίου  και  της  οδηγίας  2006/70/ΕΚ της  Επιτροπής  (ΕΕ  L 141/05.06.2015)  και  τα  εγκλήματα  των
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά: 

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

-  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει

καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση με
τελεσίδικη και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της  χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος   ή  την
εθνική νομοθεσία ή 

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

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
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2.2.3.3  α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον
συντρέχουν  επιτακτικοί  λόγοι  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος. 

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  το  ποσό  των  φόρων  ή  των  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης που δεν έχουν καταβληθεί, δεν ξεπερνά το 0,5% της αξίας της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει  τις  επιχειρηματικές  του δραστηριότητες ή έχει  υπαχθεί  σε διαδικασία
εξυγίανσης  και  δεν  τηρεί  τους  όρους  αυτής  ή  εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 

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

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

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

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  εκ  προθέσεως  σοβαρών  απατηλών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

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

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

απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από την ημερομηνία  έκδοσης πράξης που βεβαιώνει  το

σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5.  Δεν εφαρμόζεται.

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

2.2.3.7. Οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.4,  εκτός  από  την  περ.  β  αυτής,   μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία 1,
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει  ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν
από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το  παράπτωμα,  ότι  έχει  διευκρινίσει  τα  γεγονότα  και  τις  περιστάσεις  με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής 

1  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ
στην υπόθεση C-387/19
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα από τα επαγγελματικά  μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται  στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να  αποδείξουν ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς  ή πολυμερείς  συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για
την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

«Για  την  επιβεβαίωση της οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  στο πλαίσιο  της παρούσας
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
έχουν μέσος  ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρεις  (3)  τελευταίες  διαχειριστικές  χρήσεις  (2019,  2020,
2021), μεγαλύτερο ή ίσο του 100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης.

Σε  περίπτωση  που  ο  υποψήφιος  δραστηριοποιείται  για  χρονικό  διάστημα  μικρότερο  των  τριών
διαχειριστικών  χρήσεων,  τότε  ο  μέσος  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις
δραστηριοποιείται,  θα  πρέπει  να  είναι  ίσος  ή  μεγαλύτερος  του  100%  του  προϋπολογισμού  της  υπό
ανάθεσης σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα
τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό  συμμετοχής
του κάθε φορέα στην ένωση/ κοινοπραξία».

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών με την υπό ανάθεση σύμβαση. 

Συγκεκριμένα απαιτείται:
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α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των

προσφορών  να  έχουν  ολοκληρώσει,  εντός  της  περιόδου  αναφοράς  και  ανεξάρτητα,  από  τον  χρόνο

έναρξης της υλοποίησής τους: 

 Τουλάχιστον δύο (2) έργα παραμετροποίησης,  διάθεσης και διασύνδεσης συστήματος διαχείρισης
πολιτιστικών δεδομένων,

 Τουλάχιστον  μία  (1)  οπτικοακουστική  παραγωγή  που  να  περιλαμβάνει  συνδυαστικά  2D,  3D

animation, καθώς και 3D modeling,

 Τουλάχιστον ένα (1) έργο που να περιλαμβάνει σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για

πολιτιστικούς οργανισμούς ή/και χώρους πολιτισμού,

Ένα έργο δύναται να καλύπτει συνδυαστικά περισσότερες από μία εκ των παραπάνω απαιτήσεων. 

Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η συγκεκριμένη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από
όλα  τα  μέλη  της  ένωσης/  κοινοπραξίας.  Η  ζητούμενη  ικανότητα  δεν  επηρεάζεται  από  το  ποσοστό
συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση/ κοινοπραξία.

β)  Να  διαθέτουν  Ομάδα  Έργου  με  στελέχη  επαρκή  σε  πλήθος  και  δεξιότητες  για  την  παροχή  των

ζητουμένων με την παρούσα Διακήρυξη υπηρεσιών, η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από:

 Έναν  (1)  Υπεύθυνο  Έργου,  κάτοχο  πανεπιστημιακού  τίτλου  σπουδών  στον  τομέα  της
Πληροφορικής  και  τουλάχιστον  10ετή  εμπειρία  σε  διαχείριση  έργων  πληροφορικής  ή/και
συμβουλευτικής σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακής στρατηγικής για πολιτιστικούς
οργανισμούς ή/και πολιτιστικούς χώρους.

 Ένα  (1)  στέλεχος  κάτοχο  πανεπιστημιακού  τίτλου  σπουδών  στον  τομέα  της  Πολιτισμικής
Πληροφορικής  και  τουλάχιστον  5ετή  εμπειρία  σε  θέματα  τεκμηρίωσης  /  ψηφιακής  απόθεσης
πολιτιστικών δεδομένων στην πλατφόρμα του ΕΚΤ.

 Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με  αντικείμενο πολιτικές ή κοινωνικές
επιστήμες και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην συγγραφή, επιμέλεια και ανάπτυξη περιεχομένου
για το διαδίκτυο ή/και στη συγγραφή σεναρίων για ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές.

 Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη
συγγραφή, επεξεργασία και τον εμπλουτισμό λημμάτων στη Wikipedia.

 Ένα  (1)  στέλεχος,  κάτοχο  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  στον  τομέα  της  Μουσειολογίας  και
τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.

 Ένα  (1)  στέλεχος,  με  τίτλο  σπουδών  στον  τομέα  των  γραφικών  τεχνών  και  τουλάχιστον  5ετή
εμπειρία  σε  σχεδιασμό  ψηφιακών  διαδικτυακών  εφαρμογών,  εφαρμογών  multimedia  και
websites.

 Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πτυχίου Νομικής με εξειδίκευση στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας,
που  διαθέτει  τουλάχιστον  5ετή  εμπειρία  σε  θέματα  διαχείρισης  πνευματικών  δικαιωμάτων
πολιτιστικών φορέων ή/και μουσείων ή/και βιβλιοθηκών. 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

τo κάτωθι  πρότυπo διαχείρισης  και  αντίστοιχα  να  διαθέτουν  τo ακόλουθo πιστοποιητικό,

επικαιροποιημένo και σε ισχύ: 

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ποιότητας με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή νεότερο με πεδίο εφαρμογής

την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης, ψηφιακής επιμέλειας, ερμηνείας και ανάδειξης

πολιτιστικού αποθέματος ή συναφές (πεδίο).

ή ισοδύναμo πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους

από τον ΕΣΥΔ ή ισοδύναμους οργανισμούς διαπίστευσης.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από έκαστο μέλος

της ένωσης / κοινοπραξίας.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους οργανισμούς διαπίστευσης,  εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας  δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  το εν λόγω πιστοποιητικό
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών  τους  με  αυτούς2.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες3.

Όταν οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 4.

2 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

3 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.  
4 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  

Σελίδα 21





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 5.

Η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει  τμήμα(τα)  της  σύμβασης  υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας  της  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  ελέγχει  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν
υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με  την
παράγραφο  2.2.8  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να
αποδεικνύουν,  κατά τα οριζόμενα στις  παραγράφους 2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν συντρέχουν οι  λόγοι
αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).

Στην περίπτωση που  o οικονομικός φορέας αναφέρει  στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα
οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ

και  μέχρι  την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης  για  την σύναψη του συμφωνητικού οι  προσφέροντες

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

5 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης, προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο  Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα με  το επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα  ΙΙΙ,  το
οποίο  ισοδυναμεί  με  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.  1599/1986.  Το  ΕΕΕΣ
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και
συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες   του
Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα
στοιχεία,  εκ  μέρους  του,  στο  ΕΕΕΣ,  ο  οικονομικός  φορέας  αποσύρει  την  προσφορά  του,  χωρίς  να
απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο
ΕΕΕΣ.6 Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα,  η προκαταρκτική απόδειξη  των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  %  κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται  στο άρθρο 73 του ν.  4412/2016 και  παραγράφου 2.2.3 της

παρούσης7 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας

του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν

σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  η

συνδρομή  περιστάσεων,  όπως  η  πάροδος  της  τριετούς  περιόδου  της  ισχύος  του  λόγου  αποκλεισμού

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

6
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36  Α’).

7  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα), 
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Όσον  αφορά  στις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν
αθετηθεί  εφόσον  δεν  έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
καταφατικά  στο  σχετικό  πεδίο  του  ΕΕΕΣ  με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή,
κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για  την  απόδειξη  της  μη συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται   στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη
δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν8.

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την  παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις  περιπτώσεις  που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη -
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου 2.2.3.4.  Οι

8 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
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επίσημες  δηλώσεις  καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού  αποθετηρίου  πιστοποιητικών  (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του9. 

Η  υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους -
μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του10  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii)  Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.411 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  όπως  αυτά  εμφανίζονται  στο  myAADE,  από  την  οποία  να
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για

9  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.
10                 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

11    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού
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το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το
Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) Δεν εφαρμόζεται.

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

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. 

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων

διαχειριστικών χρήσεων (δηλαδή για τα έτη 2019, 2020 και 2021) στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή

τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

ο  οικονομικός  φορέας.  Σε  περίπτωση υποψηφίων που  διαρκεί  ακόμα  η προθεσμία  δημοσίευσης  των

οικονομικών καταστάσεων χωρίς αυτές ακόμα να έχουν  δημοσιευτεί, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση

περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης με τα ανωτέρω στοιχεία, συνοδευόμενη από τα σχετικά

επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.), για το

έτος αυτό. Επίσης, σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται

σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών

συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,

δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.). 

Οικονομικοί  φορείς  που  λειτουργούν  ή  ασκούν  επιχειρηματική  δραστηριότητα  για  χρονικό  διάστημα

μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν
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εκδοθεί  και  τα  σχετικά  επίσημα  στοιχεία  που  υπάρχουν  κατά  το  διάστημα  αυτό  (π.χ.  δηλώσεις

φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λπ.).

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων/κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά  προσκομίζονται  για  κάθε  μέλος  της  ένωσης/κοινοπραξίας  ξεχωριστά,  αλλά  σε  κάθε
περίπτωση το σχετικό κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας αθροιστικά
ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση/ κοινοπραξία.

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο12.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) Κατάλογο των συναφών έργων τα οποία υλοποίησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς  κατά τα τρία (3)

τελευταία έτη, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ανεξάρτητα από τον χρόνο

έναρξης της υλοποίησής τους, σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα:

Α/Α
Τίτλος της

σύμβασης 

Ονομασία

Αναδόχου

(μεμονωμένη

επιχείρηση ή

Ένωση/

Κοινοπραξία)

της σύμβασης

Επιμερισμός των

υπηρεσιών κάθε

επιχείρησης, στην

σύμβαση (Ποσοστό

και είδος συμμετοχής

σε περίπτωση ένωσης

ή κοινοπραξίας)

Εργοδότης

(αποδέκτης) 

Ημερομηνίες

έναρξης -

περαίωσης της

σύμβασης/

διάρκεια της

σύμβασης

Τελική αξία

της

σύμβασης

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύντομη

περιγραφή του

αντικειμένου της

σύμβασης 

(από την οποία να

προκύπτει ότι

καλύπτει τις

απαιτήσεις της

διακήρυξης)

Ο ανωτέρω πίνακας συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω στοιχεία τεκμηρίωσης: 

- Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι  Δημόσιος Φορέας/Δημόσια Αρχή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης

υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. 

- Εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του αποδέκτη. 

Εφόσον  δεν  είναι  δυνατή  η  προσκόμιση  των  παραπάνω,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
οικονομικού  φορέα,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  ο  λόγος  για  τον  οποίο  δεν  κατέστη  εφικτή  η
προσκόμιση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  η  οποία  θα  συνοδεύεται  από  αντίγραφα  των
τιμολογίων και, εφόσον υφίστανται, των σχετικών συμβάσεων.

Επιπλέον,  αν στα έργα του Πίνακα ο υποψήφιος οικονομικός  φορέας συμμετείχε  ως μέλος Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,  επιπρόσθετα  προσκομίζει  αντίγραφο  Συμφωνητικού  που  να  αποδεικνύεται  το  ποσοστό
συμμετοχής του στην Ένωση / Κοινοπραξία».

12 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
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β) Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης Ομάδας Έργου προσκομίζουν τα
κάτωθι αποδεικτικά στοιχεία:

1. Πίνακα με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου/ης του/της
ΥΕ), σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Επωνυμία μέλους
ένωσης

Θέση στην
Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες/
καθήκοντα

Απασχόληση
στο Έργο

(σε ανθρωπομήνες)

2. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συμπεριλαμβανομένου
του  Υπευθύνου  του  Έργου  (σύμφωνα  με  το  Υπόδειγμα  του  σχετικού  Παραρτήματος  ΙV της
παρούσας διακήρυξης), από τα οποία να προκύπτουν τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία
του κάθε μέλους σχετικά με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει, συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τα αιτούμενα προσόντα.

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της Ομάδας Έργου, όπου δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα
στα  βιογραφικά  τους  σημειώματα  είναι  αληθή,  ότι  γνωρίζουν  το  ρόλο  και  τη  θέση  τους  στο
συγκεκριμένο  έργο  όπως  περιγράφεται  στην  προσφορά  και  ότι  έχουν  συμφωνήσει  με  τον
προσφέροντα για την συμμετοχή τους σε όλη τη διάρκεια του έργου τόσο στη περίπτωση του
μόνιμου  προσωπικού όσο και  για  τα μέλη της ομάδας  έργου  δεν  ανήκουν στο δυναμικό  του
συμμετέχοντος.

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα

περιβαλλοντικής  διαχείρισης της  παραγράφου  2.2.7  οι  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν   σε  ισχύ

πιστοποιητικό συμμόρφωσης ποιότητας με το πρότυπο  ISO 9001:2015 ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής:

την  παροχή  υπηρεσιών  ψηφιοποίησης,  τεκμηρίωσης,  ψηφιακής  επιμέλειας,  ερμηνείας  και  ανάδειξης

πολιτιστικού αποθέματος ή συναφές, 

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους

από τον ΕΣΥΔ ή ισοδύναμους οργανισμούς διαπίστευσης.

Η  αναθέτουσα  αρχή  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη -  μέλη.

Επίσης, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο

ενδιαφερόμενος  οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει  τα εν λόγω πιστοποιητικά

εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Β.6. Για την  απόδειξη  της νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
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την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της  στο  ΓΕΜΗ,προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών του  νομικού  προσώπου  γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,  πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται  στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται  επιπλέον απόφαση-
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασης,  αποδεικτικά έγγραφα,  και  εφόσον δεν προβλέπονται,  υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,  όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι,  στους οποίους έχει  χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και  των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς
όσον  αφορά  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  των  φόρων  και  τελών,
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα,
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι,  διαγωνιζόμενος   οικονομικός  φορέας  και  τρίτος  φορέας,  εγκρίνουν  τη  μεταξύ  τους
συνεργασία  για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και
τεχνικής  ή/και  επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του
διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και
να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της
σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει  στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη
διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η
σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής τους.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Κριτήριο (Κ) Περιγραφή
Συντελεστής

βαρύτητας (σ)

Γενικές Αρχές και Απαιτήσεις

Κ1 Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς τη 
συνολική αντίληψη του αντικειμένου και της σκοπιμότητας 
του έργου / Κατανόηση του περιβάλλοντος έργου

15%

Τεχνολογική Προσέγγιση

Κ2 Σαφήνεια, πληρότητα ανάλυσης, καταλληλόλητα 
τεχνολογικής προσέγγισης, βαθμός προσαρμογής και 
κατανόηση απαιτήσεων λειτουργικών και τεχνικών 
προδιαγραφών

35%

     Οριζόντιες απαιτήσεις

Κ3 Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς τη  
συνολική αντίληψη και κατανόηση των οριζόντιων 
απαιτήσεων

10%

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Κ4 Σαφήνεια, πληρότητα ανάλυσης και κατανόηση απαιτήσεων 
των προσφερόμενων υπηρεσιών 

25%

Οργάνωση /Διοίκηση και Υλοποίηση Έργου

Κ5 Περιγραφή του οργανωτικού σχήματος και του συστήματος 
λειτουργίας και διοίκησης της ομάδας έργου 

10%

Κ6 Περιγραφή των διαδικασιών επικοινωνίας της ομάδας έργου 
με τα στελέχη της αναθέτουσας αρχής και τους υπόλοιπους 
σχετιζόμενους με την υλοποίηση της σύμβασης - Οργάνωση 
υλοποίησης έργου – Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα

5%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Κ1: Αξιολογείται:

Η σαφήνεια και η πληρότητα της προσφοράς αναφορικά με:

 την κατανόηση ειδικών απαιτήσεων – ιδιαιτεροτήτων, 

 την αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, 
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 τον εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων/ κινδύνων και τις προτάσεις αντιμετώπισης αυτών

Κ2: Αξιολογείται:

 η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των συστημάτων διατήρησης ψηφιακών τεκμηρίων, 

κατανόηση απαιτήσεων και προδιαγραφών, 

 η καταλληλότητα τεχνολογικής προσέγγισης και ο βαθμός προσαρμογής

 η σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων εφαρμογών, παραγωγών του έργου, 

κατανόηση απαιτήσεων και προδιαγραφών,

  οι επιπλέον λειτουργικότητες που προσφέρονται πέραν των ζητούμενων στην παρούσα, οι οποίες

κρίνεται ότι συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των στόχων του έργου,

Κ3: Αξιολογείται:

Η σαφήνεια και η πληρότητα της προσφοράς αναφορικά με:

 την ολοκληρωμένη αντίληψη και κατανόηση των οριζόντιων απαιτήσεων του έργου.

Κ4: Αξιολογείται:

 η μεθοδολογία ψηφιοποίησης και συλλογής πολυμεσικού υλικού, 

 η μεθοδολογία τεκμηρίωσης,

 η κατανόηση και η ολοκληρωμένη εφαρμογή των απαιτήσεων της διακήρυξης στις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, πιλοτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Κ5 Αξιολογείται:

 το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης έργου, ρόλοι, αρμοδιότητες και επιμέρους καθήκοντα,

 η  οργάνωση,  τα  προσόντα  και  εμπειρία  των  μελών  της  ομάδας  έργου  που  θα  εκτελέσει  τη

σύμβαση.

 οι τρόποι διασφάλισης ποιότητας και τα συγκεκριμένα μέτρα ή διαδικασίες για το παρόν έργο,

Κ6: Αξιολογείται:

 Η καταλληλοτητα και επάρκεια των διαδικασιών επικοινωνίας της ομάδας έργου με τα αρμόδια 

τμήματα/μονάδες/στελέχη της αναθέτουσας αρχής αλλά και με τους λοιπούς φορείς που 

σχετίζονται  με την υλοποίηση/εκτέλεση της σύμβασης,

 η οργάνωση του έργου – φάσεις έργου – παραδοτέα,

 η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

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

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4 + σ5*Κ5 + σ6*Κ6 

όπου «σν» είναι  ο συντελεστής βαρύτητας,  «Κν» η βαθμολογία  του κριτηρίου αξιολόγησης  και «Τ» η
συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ισχύει σ1+σ2+σ3+σ4+σ5+σ6

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τιμή
(Α) της σχέσης:

Α = σΤx (T/Tmax) + σox (Οmin/Ο)

όπου: 

T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς,

Οmin = τιμή χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς,

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς,

σΤ  =  Συντελεστής  βαρύτητας  τεχνικής  προσφοράς,  ποσοστό  επί  τοις  εκατό,  που  ισούται  με
ογδόντα (80),

σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, που ισούται με
είκοσι (20).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της % κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021
(Β΄2453/  09.06.2021)  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  εφεξής  «Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και
Υπηρεσίες».

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή που υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)
πιστοποιητικό,  το  οποίο χορηγήθηκε  από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης,  ο  οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ,  σύμφωνα με την περ.  β της παρ.  2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων
δικαιολογητικών. 

Από  τον  Οικονομικό  Φορέα  σημαίνονται,  με  χρήση  της   σχετικής  λειτουργικότητας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο  21  του  ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά
όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της
συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές,  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές μονάδας,  τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής

Σελίδα 34





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται  ψηφιακά,  σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες  διατάξεις
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται  να πραγματοποιείται  για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά,  από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  ΕΣΗΔΗΣ,  οι  Οικονομικοί  Φορείς  επισυνάπτουν  σε  μορφή
ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF  ψηφιακά  υπογεγραμμένων  τα  πρόσθετα,  σε  σχέση  με  τις
αναφορές (εκτυπώσεις) της παρούσας παραγράφου, σχετικά αρχεία (ιδίως πίνακες συμμόρφωσης, τεχνική
και  οικονομική  προσφορά)  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  2.4.3.2  και  2.4.4  καθώς  και  στο
Παράρτημα V της παρούσας.

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι  Οικονομικοί
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ)  είτε  της  παρ.  2  του  άρθρου  37  του  ν.  4412/2016,  περί  χρήσης  ηλεκτρονικών  υπογραφών  σε
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,  

ε)  είτε  της  παρ.  8  του  άρθρου  92  του  ν.  4412/2016,  περί  συνυποβολής  υπεύθυνης  δήλωσης  στην
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται
ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά,
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
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β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου 11  του ν.  2690/1999 ή  δεν  συνοδεύονται  από
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που
υποβάλλονται  σε  έντυπη  μορφή,  πλην  της  πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η  αναθέτουσα  αρχή
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με
Apostille  ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  ν.1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την
επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  ν.4231/2014)).  Επίσης,
απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2
περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως
άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται
με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας,  τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.
Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο  οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο
αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.

Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,   ο
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο
πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των
προσφορών,  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»,  τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
περιλαμβάνουν  με  ποινή  αποκλεισμού  τα  ακόλουθα  υπό  α  και  β  στοιχεία:  α)  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη
συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις
πληροφορίες  που  παρέχει  με  το  ΕΕΕΣ  σύμφωνα  με  την  παρ.  9  του  ίδιου  άρθρου,  β)  την  εγγύηση
συμμετοχής,  όπως προβλέπεται  στο άρθρο 72 του  Ν.4412/2016 και  τις  παραγράφους  2.1.5  και  2.2.2
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη
δήλωση,  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ΄  της  παραγράφου  2.4.2.5  της  παρούσας,  σε
ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  «Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού
Αντικειμένου  της  Σύμβασης»,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Ειδικότερα,  στο πλαίσιο  της τεχνικής  προσφοράς  ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει  να  λάβει  υπόψη
οποιοδήποτε στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρότασή του και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις
που  τίθενται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  αλλά  και  στα  αντίστοιχα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  Τεχνικής
Προσφοράς (βλ. παρ. 2.3.1 της παρούσας).

Επιπλέον, η τεχνική προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει συμπληρωμένους τους
Πίνακες Συμμόρφωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Επισημαίνεται  ότι  στα  περιεχόμενα  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να

εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Τυχόν  εμφάνιση  οικονομικών  στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων

αναφορών όπως π.χ. «δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.4 Περιεχόμενα  Φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»  /  Τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VI της διακήρυξης: 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.

Καθώς οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΗΔΗΣ,  ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  την  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του,  σε  μορφή  pdf,
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το
υπόδειγμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  Παραρτήματος  V που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα
διακήρυξη.

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  (6)  έξι
μηνών από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος  της  αναθέτουσας  αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς
φορείς,  που  αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
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ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωσης,  διόρθωσης,  αποσαφήνισης  ή  διευκρίνισης  ή,  εφόσον  επιδέχονται,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102
του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ)  για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις,  εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσας  διακήρυξης,  εφόσον  αυτές  δεν  θεραπευτούν  από  τον  προσφέροντα  με  την  υποβολή  ή  τη
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συμπλήρωσή τους,  εντός  της  προκαθορισμένης  προθεσμίας,  σύμφωνα με  τα άρθρα  102 και  103  του
ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό
ανάδοχο,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της
παρούσας  ή η  πλήρωση μιας  ή  περισσότερων από τις  απαιτήσεις  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή Διαγωνισμού,  προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά», την 03/01/2023 και ώρα 11:00. 

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

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

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

Η  αναθέτουσα  αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις
σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την
παρ.  1  του  άρθρου  72.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της  εγγύησης  συμμετοχής
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου
της  έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 

Στη συνέχεια εκδίδεται  από την αναθέτουσα αρχή απόφαση,  με την οποία επικυρώνεται  το ανωτέρω
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας
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ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες  με  επιμέλεια  αυτής  μέσω  της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής
και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα
με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής,  των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.
4412/2016,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Μετά  από  την  έκδοση  και
κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
3.4 της παρούσας.

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

δ)  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης,
με  βάση τη συνολική  βαθμολογία  τους,  καθώς και  η  αιτιολογημένη εισήγησή της για  την αποδοχή ή
απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα
στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο  ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που
προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς η  αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων.
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό
κατάταξης  των  προσφορών,  εκδίδεται  απόφαση  για  τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  και  η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε  κατάταξη  προσφέροντα,  στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της
διαδικασίας  ανάθεσης,  ήτοι  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,  Τεχνικής  Προσφοράς  και  Οικονομικής
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με την  παράγραφο 3.3  της  παρούσας,  που εκδίδεται  μετά το πέρας  και  του τελευταίου  σταδίου  της
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω της
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  τον  καλεί  να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης
σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από
αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη του οικονομικού φορέα,  στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και
ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η
αναθέτουσα  αρχή καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο να προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά ή  να
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν.
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω
προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής

Σελίδα 43





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη
υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω
προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ζητήσει  την
προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της
παρ.  5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της
διαφάνειας.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις,  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά
την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε
μία  από τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά
κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της
Επιτροπής  Διαγωνισμού  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.
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Η  αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων
και  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού
αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται  οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις
σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί
οριστικά, 
β)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  προδικαστικής  προσφυγής  ή  σε  περίπτωση  άσκησης,
παρέλθει  άπρακτη η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά της απόφασης  της  ΕΑΔΗΣΥ  και  σε
περίπτωση  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΕΑΔΗΣΥ,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της
αίτησης,  με  την  επιφύλαξη  της  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται   στο
τελευταίο εδάφιο της παρ.   4 του άρθρου 372   του ν. 4412/2016, και
γ)  ο   προσωρινός  ανάδοχος,  υποβάλλει,  στην  περίπτωση  που  απαιτείται  και  έπειτα  από  σχετική
πρόσκληση,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  υπογράφεται  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο άρθρο  79Α του  ν.
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια  του άρθρου  104 του  ν.  4412/2016 και  μόνον  στην  περίπτωση  της  άσκησης  προδικαστικής
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται  η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας
διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την
επιφύλαξη της ύπαρξης  επιτακτικού λόγου δημόσιου  συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας
βίας,  ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η

Σελίδα 45

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4




Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198
ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α.  Κάθε  ενδιαφερόμενος,  ο  οποίος  έχει  ή  είχε  συμφέρον  να  του  ανατεθεί  η  συγκεκριμένη  δημόσια
σύμβαση  και  έχει  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημία  από  εκτελεστή  πράξη  ή  παράλειψη  της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ),
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017,
στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της
προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά
προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε  περίπτωση παράλειψης  που αποδίδεται  στην αναθέτουσα  αρχή,  η  προθεσμία για  την  άσκηση της
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της
προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά περίπτωση κοινοποίησης  ή γνώσης και  λήγουν όταν
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας
«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 ν. 4412/2016 . Η
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής  του,  β)  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της
προσφυγής. 
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία διαπιστώνεται  με  απόφαση  της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως,
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό
την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2
του ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται  στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε
ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος μπορεί  να θίγεται  από την  αποδοχή της προσφυγής,  προκειμένου  να
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης,
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει  στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την
Έκθεση  Απόψεών  της  επί  της  προσφυγής.  Στην  Έκθεση  Απόψεων  η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να
παραθέσει  αρχική  ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την
προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη
ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

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

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης
της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει
και  η  αναθέτουσα αρχή,  αν  η ΕΑΔΗΣΥ κάνει  δεκτή την  προδικαστική προσφυγή,  αλλά και  αυτός του
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της.  Η
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.
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Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της  αίτησης  με  κλήση  κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα  του  αιτούντος  προς  την  ΕΑΔΗΣΥ,  την
αναθέτουσα  αρχή,  αν  δεν  έχει  ασκήσει  αυτή  την  αίτηση,  και  προς  κάθε  τρίτο  ενδιαφερόμενο,  την
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή
Τμήματος  έως  την  επόμενη  ημέρα  από  την  κατάθεση  της  αίτησης.  Ο  αιτών  υποχρεούται  επί  ποινή
απαραδέκτου  του  ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω  κοινοποιήσεις  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η
παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των
διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης
εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών
από την άσκηση  της αίτησης,  εκτός εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί
διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και
η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης,
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  του  ν.  4412/2016,  για  την  εκδίκαση  των  διαφορών  του  παρόντος
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  ως  άνω  Επιτροπής,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β)
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για
τον  οποίο  προορίζεται  το  υπό  ανάθεση  αντικείμενο,  γ)  αν  λόγω ανωτέρας  βίας,  δεν  είναι  δυνατή  η
κανονική  εκτέλεση  της  σύμβασης,  δ)  αν  η  επιλεγείσα  προσφορά  κριθεί  ως  μη  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης,  και  η  οποία  κατατίθεται  μέχρι  και  την   υπογραφή  του  συμφωνητικού.  Η  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα  στοιχεία  τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της παρούσας, και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής
σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός, όπως ορίζεται στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  Το
περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης
και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας και  σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο  Παράρτημα VI  της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής
μπορούν  να  χορηγούνται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5.1.1.  της  παρούσας  (τρόπος
πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αν  οι  υπηρεσίες  είναι  διαιρετές  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους
απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων
και του εκπρόθεσμου. 

 Για  την  καλή  λειτουργία  του  Έργου,  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να
καταθέσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας (Παράρτημα VI), η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο
τρία τοις εκατό (3%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συνόλου του Έργου.
Επίσης κατά την ίδια περίοδο οφείλει  να  αποκαταστήσει  οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και  σε χρόνο
ανάλογα με τα όσα περιγράφονται στην παρ. 7.5.6 της παρούσας.
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Η  Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας,
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στην  αναθέτουσα  αρχή,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε
κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,
οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και
υπαλλήλων  ή  συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση
υπεργολαβίας)  και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε
τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις
αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης . 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

γ) μετά την οριστική παραλαβή όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία, τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο έγγραφο
ή αρχείο  που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο  της παρούσας  σύμβασης,  καθώς και  όλα τα παραδοτέα που
αποκτήθηκαν  ή αναπτύχθηκαν  από τον  ανάδοχο κατά την υλοποίηση αυτής ή σε σχέση με αυτή,  θα
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της αναθέτουσας αρχής που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα
εκμεταλλεύεται  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της,  εκτός  και  αν  ήδη  προϋπάρχουν  σχετικά  πνευματικά
δικαιώματα τρίτων. 

Το σύνολο των ανωτέρω θα είναι πάντοτε στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος
της  σύμβασης  και  για  όσο  χρόνο  βρίσκονται  στην  κατοχή  του  αναδόχου  και  θα  παραδοθούν  στην
αναθέτουσα αρχή με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και σε κάθε περίπτωση κατά την
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο
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ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.

Με  την  οριστική  παραλαβή  το  σύνολο  των  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  επί  των  ανωτέρω
μεταβιβάζεται  από τον ανάδοχο αυτοδίκαια και  ανέκκλητα στην αναθέτουσα αρχή.,  η οποία θα είναι
πλέον η αποκλειστική δικαιούχος αυτών και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτά.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους νόμιμους  εκπροσώπους  των υπεργολάβων του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο
υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του ν.  4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για άλλους λόγους
της παραγράφου 4.6,  πλην αυτού της περ. (α),  η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους
επόμενο/ους,  κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία
ανάθεσης  της  συγκεκριμένης  σύμβασης  και  να  του/τους  προτείνει  να  αναλάβει/ουν  το  ανεκτέλεστο
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει
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την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης) . Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την
πρόταση  σύναψης  σύμβασης,  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  επόμενο  υποψήφιο  κατά  σειρά
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής
που θα δηλώσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς του.

Στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί με σαφήνεια ένας από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής, θεωρείται

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή.

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου συμβατικού αντικειμένου της

παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, και σύμφωνα

με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον ανάδοχο.

β) Χορήγηση  έντοκης  προκαταβολής  μέχρι  ποσοστού  δεκαπέντε  τοις  εκατό (15%)  του  συμβατικού
τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και της παρ. 4.1 της
παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου ως εξής:

-  Τμηματική  πληρωμή  ποσοστού  20%  πλέον ΦΠΑ  με  την  ολοκλήρωση  των  Φάσεων  1α  και  4  με  το

πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής,

-  Τμηματική πληρωμή 40% πλέον ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των Φάσεων 1β και  2 με το πρωτόκολλο

τμηματικής παραλαβής,

-  Την  εξόφληση  της  υπόλοιπης  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του  συνόλου  του

αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016, ως

ισχύει, και σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον ανάδοχο.

Η  παραπάνω  προκαταβολή  θα  είναι  έντοκη.  Κατά  την  εξόφληση  θα  παρακρατείται  τόκος  επί  της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

γ) Τμηματική πληρωμή με την παραλαβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016, ως

ισχύει,  και  σύμφωνα  με  τα  οικεία  προβλεπόμενα  στη  σύμβαση  με  τον  ανάδοχο,  των  επιμέρους

παραδοτέων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ως ακολούθως:

- Τμηματική πληρωμή ποσοστού 20% πλέον ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των Φάσεων 1α+4 με το πρωτόκολλο

τμηματικής παραλαβής,

-  Τμηματική  πληρωμή  40%  πλέον  ΦΠΑ  με  την  ολοκλήρωση  των  Φάσεων  1β+2  με  το  πρωτόκολλο

τμηματικής παραλαβής κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου.

-  Την  εξόφληση  της  υπόλοιπης  συμβατικής  αξίας  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του  συνόλου  του

συμβατικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του ν.

4412/2016, ως ισχύει, και σύμφωνα με τα οικεία προβλεπόμενα στη σύμβαση με τον ανάδοχο.
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. 

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

α) Κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία
υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς και  κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της  σύμβαση.  Το  ποσό αυτό  παρακρατείτε  σε  κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει  της παρ.3 του άρ.350 του ν.  4412/2016, όπως ισχύει,  η οποία
υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4912/2022,
εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος,  με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή
τους  μέσα  στον  συμβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  που  του  δοθεί,  σύμφωνα  με  τα  όσα
προβλέπονται  στο άρθρο 217 περί  διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και  το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του
άρθρου 203 του ν.  4412/2016  και περιλαμβάνει  συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
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οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης και
(πουη οποία θα οριστεί με την σχετική πρόσκληση. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση,
παρέλθει,  χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β)  είσπραξη εντόκως της  προκαταβολής  που χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση
της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την  ημερομηνία  λήψης  της
προκαταβολής  από  τον  ανάδοχο  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  απόφασης  κήρυξής  του  ως
εκπτώτου,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά ανώτατο  όριο  επιτοκίου  για  τόκο  από δικαιοπραξία,  από την
ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο
υπερημερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες
συμβάσεις, εφόσον έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από το νόμο π.δ.

5.2.2.  Αν οι  υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία  (30)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  κοινοποίησης  ή  της  πλήρους  γνώσης  της  σχετικής
απόφασης.  Η  εμπρόθεσμη  άσκηση  της  προσφυγής  αναστέλλει  τις  επιβαλλόμενες  κυρώσεις.  Επί  της
προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
προβλεπόμενου  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  δ΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η
προσφυγή  ή  αν  απορριφθεί  αυτή  από  το  αποφαινόμενο  αρμοδίως  όργανο,  η  απόφαση  καθίσταται
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν.
4412/2016  και  την  παράγραφο  5.3  της  παρούσας,  διαφορετικά  η  προσφυγή  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε
από  όλα  τα  μέλη  της.  Δεν  απαιτείται  η  τήρηση  ενδικοφανούς  διαδικασίας  αν  ασκείται  από  τον
ενδιαφερόμενο  αγωγή,  στο  δικόγραφο της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης
διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής  θα  διενεργηθεί  από την
Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  της  Σύμβασης, η  οποία  και  θα  εισηγείται   στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο,  ήτοι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

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

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

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  9 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής
της.

Αναλυτικές  πληροφορίες  αναφορικά  με  το  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης  και  τα  επιμέρους  στάδια
παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

6.2.2. Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  (χωρίς  αύξηση  του  οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης)  μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα
της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
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χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παράδοση των υπηρεσιών από τον ανάδοχο γίνεται  υποχρεωτικά εντός  των προθεσμιών του
χρονοδιαγράμματος  της  παραγράφου  Error:  Reference  source  not  found του  Παραρτήματος  Ι  της
παρούσας, όπως θα εξειδικευθεί με την προσφορά του αναδόχου και θα αναφερθεί στη Σύμβαση.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. 

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθούν  συγκεκριμένες  ελλείψεις  σε  σχέση  με  τις  προδιαγραφές  των
παραδοτέων ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου αυτών βάσει των οριζομένων στην παρούσα,
η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών
από  την  ημερομηνία  υποβολής  των  σχετικών  παραδοτέων.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να επανυποβάλλει τα παραδοτέα με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός
χρονικού διαστήματος  δέκα (10)  ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν των σχετικών
παρατηρήσεων της Επιτροπής.

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας,  η  επιτροπή  παραλαβής:  α)  είτε  παραλαμβάνει  τις  σχετικές
υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου,  β)  είτε εισηγείται  για την παραλαβή με παρατηρήσεις  ή την απόρριψη των
παρεχομένων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  3  και  4.  Τα  ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες
και  παραδοτέα  δεν  ανταποκρίνονται  πλήρως  στους  όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο
προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της
σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  και  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι  τελευταίες  να  καλύψουν  τις
σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω  απόφασης,  η  επιτροπή
παρακολούθησης  και  παραλαβής  υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των παρεχόμενων
υπηρεσιών και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β)  Αν  διαπιστωθεί  ότι  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220 περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του  παραδοτέου  από  τον  οικονομικό  φορέα  και  δεν  έχει  εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της
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παραγράφου 6.3.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 6.3.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την,  κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και  την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των σχετικών  πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής,
δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  /και
παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους  όρους  της  σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή  προθεσμία  που  ορίζεται  από  την  απόφαση  αυτή.  Αν  η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την  αντικατάσταση  δεν  μπορεί  να  είναι  πέραν της  31.12.2023,  ο  δε  ανάδοχος  υπόκειται  σε  ποινικές
ρήτρες,  σύμφωνα  με  το άρθρο 218 του ν.  4412/2016 και  την  παράγραφο 5.2.2  της  παρούσας,  λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.

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

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1 Περιβάλλον της σύμβασης

7.1.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών & της λειτουργίας της Α.Α. 

Το κοινωφελές πολιτιστικό Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, συστάθηκε την άνοιξη του 2007 με Προεδρικό
Διάταγμα,  και  τις  υπογραφές  των Υπουργείων  Πολιτισμού,  Παιδείας,  Ναυτιλίας  και  Οικονομίας  (ΦΕΚ
606/24.4.2007). Ιδρυτές του ο Πάνος Λασκαρίδης και η αξέχαστη Μαριλένα Λασκαρίδη.

Σκοπός  του  Ιδρύματος  είναι  η  προαγωγή σε  ελληνικό  και  διεθνές  επίπεδο του ελληνικού  πολιτισμού
γενικώς και ιδιαίτερα των ελληνικών γραμμάτων και της ιστορικής και ναυτικής έρευνας, καθώς και η
λειτουργία βιβλιοθήκης με την επωνυμία «Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη».

Ώς  ενεργός  και  ζωντανός  πολιτιστικός,  εκπαιδευτικός  οργανισμός,  οργανώνει  και  εκτελεί  κάθε  χρόνο
μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απευθύνεται στο ευρύ
κοινό, κυρίως όμως στη μαθητική, σπουδαστική και εκπαιδευτική κοινότητα, στα δε εκπαιδευτικά του
προγράμματα συμμετέχουν περισσότερα από 30.000 παιδιά κάθε χρόνο.

Παράλληλα το Ίδρυμα οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο σειρά από εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες
και συνέδρια σε πολλούς τομείς των γραμμάτων και του πολιτισμού γενικότερα, που παρουσιάζονται από
τους αριστείς της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από μέλη της οικογένειας Π. Λασκαρίδη. Ύστερα από την
αδόκητη απώλεια της Μαριλένας Λασκαρίδη τον Αύγουστο του 2015, το Ίδρυμα διευθύνεται από την κόρη
της, Κατερίνα. Το έργο του συντονίζεται και εγκρίνεται από επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από
Πανεπιστημιακούς  και  Ακαδημαϊκούς  δασκάλους  με  Πρόεδρο  τον  Ακαδημαϊκό  και  Καθηγητή  του
Πανεπιστημίου του Cambridge, κ. Αθανάσιο Φωκά.

Τέλος, το Ίδρυμα αναλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη διάσωση και διατήρηση της Ναυτικής μας
ιστορίας και κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πλήρης αναπαλαίωση των πετρόκτιστων φάρων
του  Ακρωτηρίου  Ταινάρου,  του  Ακρωτηρίου  Μαλέα  και  της  Ντάνας  Πόρου,  ενώ  διαθέτει  σημαντική
ναυτική συλλογή και τη μεγαλύτερη εκτός της Αγγλίας συλλογή αντικειμένων του λόρδου Horatio Nelson.

7.1.2 Σκοπός & στόχοι του έργου

Βασική επιδίωξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι η συνεχής ενδυνάμωση της ψηφιακής του
παρουσίας με την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων όπως η Εκπαίδευση, στην οποία έχει μεγάλη παράδοση.

Προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούν οι  ψηφιακές βιβλιοθήκες,  τα ψηφιακά

αρχεία,  τα  φωτογραφικά  τεκμήρια,  οι  νέες  βάσεις  δεδομένων  και  κυρίως  η  ψηφιακή  εκπαιδευτική

πλατφόρμα. Το παρόν Έργο περιλαμβάνει σάρωση βιβλίων, δημιουργία ψηφιακών βιβλίων με τη χρήση

εφαρμογής  OCR,  σάρωση  φωτογραφιών  και  τεκμηρίων,  φωτογράφηση  έργων  τέχνης  και  άλλων
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αντικειμένων, τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων της συλλογής του Ιδρύματος (ανάμεσά τους και

ενός παραδοσιακού σκάφους) και δημιουργία ηχητικών βιβλίων. 

7.1.3 Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση ενός σημαντικού όγκου πρωτογενούς
υλικού που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο διαδίκτυο. Αξιοποιώντας παράλληλα και υλικό που έχει
προκύψει από ψηφιακές δράσεις που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν, το Ίδρυμα θα υλοποιήσει μία
σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας.  Βασική  επιδίωξη  είναι  η  συνεχής  ενδυνάμωση  της  ψηφιακής  του  παρουσίας  με  την
περαιτέρω ανάπτυξη τομέων όπως η Εκπαίδευση, στην οποία έχει μεγάλη παράδοση. 

Προτεραιότητα για την επίτευξη του στόχου αυτού αποτελούν οι  ψηφιακές βιβλιοθήκες,  τα ψηφιακά

αρχεία,  τα  φωτογραφικά  τεκμήρια,  οι  νέες  βάσεις  δεδομένων  και  κυρίως  η  ψηφιακή  εκπαιδευτική

πλατφόρμα.  Το  Έργο  περιλαμβάνει  σάρωση  βιβλίων,  δημιουργία  ψηφιακών  βιβλίων  με  τη  χρήση

εφαρμογής  OCR,  σάρωση  φωτογραφιών  και  τεκμηρίων,  φωτογράφηση  έργων  τέχνης  και  άλλων

αντικειμένων, τρισδιάστατη μοντελοποίηση αντικειμένων της συλλογής του Ιδρύματος (ανάμεσά τους και

ενός παραδοσιακού σκάφους) και δημιουργία ηχητικών βιβλίων. 

Οι δράσεις ανάδειξης του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί αφορούν σε: ανάπτυξη νέας διαδικτυακής πύλης,

στην οποία θα προβάλλεται το ψηφιοποιημένο υλικό του Ιδρύματος, δημιουργία phygital μουσειοσκευής,

ψηφιακά  διαδραστικά  παιχνίδια,  εφαρμογές  επαυξημένης  πραγματικότητας,  σειρά  εκπαιδευτικών

προγραμμάτων, καθώς και σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

Τέλος, στο πλαίσιο του Έργου θα δημιουργηθεί μία εικονική έκθεση πληθοπορισμού που περιλαμβάνει

υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης του πολιτιστικού υλικού και μεταφόρτωσης στη Wikipedia σχετικών

λημμάτων για τη συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.             

7.2  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων

7.2.1 Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση- Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου

Στο  πλαίσιο  υλοποίησης  του παρόντος  έργου αναμένεται  να  ψηφιοποιηθεί  ένα σημαντικό  τμήμα
πρωτογενούς  υλικού  από  τη  συλλογή  του  Ιδρύματος  Αικατερίνης  Λασκαρίδη.  Οι  εργασίες
ψηφιοποίησης  θα  αφορούν  στη  σάρωση,  φωτογράφηση  και  ψηφιακή  ηχογράφηση  και  θα
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές και τις διεθνείς καλές πρακτικές, όπως αυτές
διατυπώνονται  από  το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  και  Ηλεκτρονικού  Περιεχομένου  στον  οδηγό
“Προδιαγραφές ψηφιοποίησης και ψηφιακών αρχείων”.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης θα πραγματοποιηθούν:

 Σάρωση  200  έργων  από  ιστορικές  βιβλιοθήκες  (Βιβλιοθήκη  Κ.  Λασκαρίδη,  Βιβλιοθήκη  Π.
Λασκαρίδη, Βιβλιοθήκη Leo Delwaide). Μέσος όρος σελίδων ανά τεκμήριο: 200

 Δημιουργία 150 βιβλίων με τη χρήση εφαρμογής OCR
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 Σάρωση 4.000 φωτογραφιών

 Σάρωση 7.000 τεκμηρίων από το Αρχείο του Ναυάρχου Ντούνη

 Φωτογράφηση 45 έργων τέχνης από τη Συλλογή Βολανάκη

 Φωτογράφηση 40 αντικειμένων από τη Ναυτική Συλλογή (π.χ. εξάντες, τετράντες και οκτάντες,
πυξίδες, τηλεσκόπια)

 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση 40 αντικειμένων από τη Ναυτική Συλλογή

 Τρισδιάστατη μοντελοποίηση του παραδοσιακού σκάφους “Ευαγγελίστρια”
 Δημιουργία ηχητικών βιβλίων από την ανάγνωση 21 αποσπασμάτων επιλεγμένων βιβλίων, 

200 σελίδων στο σύνολο.

Η σάρωση πραγματοποιηθεί με χρήση κατάλληλων εξειδικευμένων σαρωτών ευαίσθητου έντυπου 
αρχειακού υλικού.

Η ανάλυση που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ψηφιοποίηση καθώς και το βάθος χρώματος αναλύονται στο 
κάτωθι πίνακα:

Πρωτότυπο αντικείµενο Ελάχιστη ανάλυση
Χρωµατικό 

βάθος

Φωτοτυπηµένο υλικό 
(ασπρόµαυρο) 200-300 dpi 8 bit γκρι

Έντυπο υλικό (ασπρόµαυρο)
400 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 8 bit γκρι

Έντυπο υλικό (έγχρωµο)
400 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 24 bit

Χάρτες και γραφικά 
(ασπρόµαυρα)

300 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 8 bit γκρι

Χάρτες και γραφικά (έγχρωµα) 300 dpi ή 4000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 24 bit
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Φωτογραφίες (ασπρόµαυρες)
600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 8 bit γκρι

Φωτογραφίες (έγχρωµες)
600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 24 bit

Έργα τέχνης (ασπρόµαυρα)
600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 8 bit γκρι

Έργα τέχνης, υφάσµατα (έγχρωµα) 600 dpi ή 5000 pixels στη µεγαλύτερη 
διάσταση 24 bit

35mm slides, αρνητικά κ.λπ. (ασπρόµαυρα)
2400 dpi 8 bit γκρι

35mm slides, αρνητικά κ.λπ. (έγχρωµα)
2400 dpi 24 bit

6cm X 6cm slides (ασπρόµαυρα)
2000 dpi 8 bit γκρι

6cm X 6cm slides (έγχρωµα) 2000 dpi 24 bit

Slides ή πλάκες από γυαλί (ασπρόµαυρα)
600 dpi 8 bit γκρι

Το προϊόν της ψηφιοποίησης θα είναι αρχείο TIFF. Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που
θα  προκύψει  από τη  διαδικασία  ψηφιοποίησης  θα είναι  ίδιες  (1:1)  με  αυτές  του  τεκμηρίου.  Στη
συνέχεια θα προκύψουν και αντίγραφα με διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις, όπως αναφέρεται
παρακάτω.

Σελίδα 64





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τα προϊόντα ψηφιοποίησης θα υφίστανται την ελάχιστη δυνατή επεξεργασία από τον Ανάδοχο προς
την κατεύθυνση της επίτευξης της μέγιστης δυνατής ομοιότητας με το πρωτότυπο τεκμήριο.

Αποτελέσματα  της  επεξεργασίας  θα  πρέπει  να  είναι  η  αποκοπή  των  περιθωρίων  γύρω  από  το
τεκμήριο,  η  αλλαγή  προσανατολισμού,  όταν  απαιτείται,  και  η  παραγωγή  των  ψηφιακών
υποκατάστατων και παράγωγων.

Από τα  ψηφιακά  υποκατάστατα  θα  δημιουργηθούν  επίσης  ψηφιακά  παράγωγα  σε  διαφορετικού
τύπου αρχεία. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν:

 αρχεία προβολής μέσω διαδικτύου (τύπου JPEG ή ισοδύναμου, ανάλυσης

150 dpi  και  βάθους χρώματος ίδιου με το ψηφιακό υποκατάστατο και διάστασης ίσης με το 
πρωτότυπο).

 αρχεία προεπισκόπησης (τύπου JPEG ή ισοδύναμου, ανάλυσης 72 dpi,

βάθους χρώματος ίδιου με το ψηφιακό υποκατάστατο και μεγέθους 200 pixels στη μέγιστη 
διάσταση).

 αρχεία pdf a/text under image.  Για το σύνολο του υλικού απαιτείται η αυτόματη οπτική
αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) μέσω εξειδικευμένου λογισμικού με σκοπό τη δημιουργία
αναζητήσιμων αρχείων για κάθε τεκμήριο.

Οι  φωτογραφήσεις  δισδιάστατων  (ζωγραφικά  έργα)  και  τρισδιάστατων  αντικειμένων  (Ναυτική
Συλλογή) θα γίνουν από επαγγελματία φωτογράφο. ο οποίος θα συμβάλει με όλες τις απαραίτητες
υποδομές (κάμερες, τρίποδα, φωτισμό, φωτομετρικά κ.λπ.). Όλες οι λήψεις θα γίνουν με ψηφιακές
κάμερες σε ευκρίνεια τουλάχιστον 40 MP.

Η φωτογράφηση περιλαμβάνει και τις βασικές εργασίες επεξεργασίας όπως χρωματικές διορθώσεις,
ίσιωμα οριζόντων, η επεξεργασία HDR σε περιβάλλοντα με μεγάλες διαφοροποιήσεις φωτισμού, κ.λπ.
Οι  φωτογραφίες  που θα θεωρηθούν  αποδεκτές  θα  παραδοθούν σε  αρχείο  που δεν  έχει  υποστεί
συμπίεση ή η συμπίεση έχει γίνει χωρίς απώλειες. Συνεπώς θα παραδοθούν ασυμπίεστα αρχεία RAW,
TIF16BIT  και  συμπιεσμένα  JPG  8BIT  300dpi  και  72dpi.  Οι  πρωτότυπες  φωτογραφίες  θα
χρησιμοποιηθούν για μακρόχρονη διατήρηση, για δημιουργία παράγωγων αρχείων και για εκτύπωση.

Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων της συλλογής του ΙΑΛ θα γίνει με τη
χρήση σαρωτή ακριβείας  σε συνδυασμό με ψηφιακής εικόνες  υψηλής ανάλυσης  και  επεξεργασία
SfM/MVS για την απόδοση της φωτοϋφής. Για τη φωτογράφιση θα χρησιμοποιηθεί η ειδική διάταξη
Foldio  studio  με  περιστρεφόμενη  βάση  για  τη  φωτογράφιση  μικρών  αντικειμένων.  Η  ακρίβεια
σάρωσης θα κυμαίνεται στο 0.1mm και η πυκνότητά της στο 1mm περίπου.

Ενώ  για  την  τρισδιάστατη  μοντελοποίηση  του  παραδοσιακού  σκάφους  “Ευαγγελίστρια”  θα
χρησιμοποιηθούν μέθοδοι παθητικής και ενεργητικής σάρωσης. Συγκεκριμένα, τα νέφη σημείων του
εσωτερικού (θα ψηφιοποιηθούν ενδεικτικά οι  κυριότεροι  χώροι)  και  εξωτερικού του σκάφους θα
προκύψουν  από  συνδυασμό  σαρώσεων  με  σαρωτή  laser  τεχνολογίας  phase  shift  και  ψηφιακών
εικόνων υψηλής ανάλυσης (από DSLR και UAV) ύστερα από επεξεργασία με αλγορίθμους SfM (δομής
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από κίνηση), ώστε να προκύψει το τελικό τρισδιάστατο μοντέλο με την πραγματική φωτοϋφή του. Η
ακρίβεια  των σαρώσεων  θα  είναι  το  πολύ  3mm και  η  πυκνότητα του  νέφους,  από το  οποίο  θα
προκύψει  το  πλέγμα  και  η  επιφάνεια  στα  5mm.

Για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου ζωγραφικού έργου και τη μεταγραφ  του με σκοπόή́
να αναπαραχθεί σε απτική μορφ , θα ακολουθεί η παρακάτω μεθοδολογία που περιλαμβάνει μελέτηή́
του πίνακα μέσω διαθέσιμου format σε υπολογιστ  και σχεδίαση τρισδιάστατου μοντέλου με σημείοή́
αναφοράς την αρχικ  γεωμετρία της εικόνας προς απτική αποτύπωση. Το ύψος και το βάθος τωνή́
αντικειμένων που φαίνονται  στο έργο,  με σκοπ  την τελικ  3D μεταφορ ,  θα γίνει  σύμφωνα μεό́ ή́ ά́
αρχέτυπα σύμβολα και αντικείμενα της καθημερινότητας.

Συνολικά,  οι  προδιαγραφές ψηφιοποίησης,  απόθεσης και έκθεσης  και οι  διαδικασίες  ελέγχου του
περιεχομένου θα πρέπει να είναι επαρκείς και επικαιροποιημένες με βάση τα σύγχρονα πρότυπα.
Ταυτόχρονα,  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  μία  σειρά  από  αυτονόητες  μεν,  αλλά  όχι  πάντα  τηρούμενες
τεχνικές προδιαγραφές που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικώς παραγόμενου υλικού και την τελική
εμπειρία  του χρήστη (π.χ.  διόρθωση ψηφιακών εικόνων,  ευθυγράμμιση,  crop, κ.ά.)  και  πρέπει να
καθοριστούν κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς.

7.2.2 Σύστημα ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει υλοποίηση εργασιών επιστημονικής τεκμηρίωσης του υλικού που θα
προκύψει  από τις  εργασίες  ψηφιοποίησης  από εξειδικευμένους  επιστήμονες,  με  βάση  τα διεθνή
πρότυπα τεκμηρίωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστημονική εγκυρότητα και αρτιότητα της
πληροφορίας που θα παραχθεί.  Η διαδικασία της τεκμηρίωσης θα ακολουθεί καλές πρακτικές και
καθιερωμένα πρότυπα, όπως SPECTRUM, EAD, Dublin Core, EDM.

Επίσης,  θα  υπάρξει  σύνταξη  σύντομων,  εύληπτων  κειμένων  παρουσίασης  των  ψηφιοποιημένων
τεκμηρίων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τα κείμενα αυτά θα αξιοποιηθούν στις εφαρμογές
που  θα  προκύψουν  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  Πράξης.  Το  σύνολο  του  περιεχομένου,  δηλαδή η
τεκμηρίωση (μεταδεδομένα) που θα συνοδεύουν τα τεκμήρια, καθώς και τα ειδικά κείμενα που θα
παραχθούν θα μεταφραστούν στην αγγλική γλώσσα.

Το  ψηφιοποιημένο  υλικό  και  η  συναφής  τεκμηρίωση  που  το  συνοδεύει  θα  διατεθεί  ανοιχτό,
διαθέσιμο για μελέτη, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση με ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς
πρόσβαση  (για  μη  κερδοσκοπική  χρήση),  σύμφωνα  με  το  θεσμικό  πλαίσιο  περί  πνευματικής
ιδιοκτησίας και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ανοιχτή  πρόσβαση  στο  πολιτιστικό  ψηφιακό  απόθεμα  που  θα
παραχθεί στο πλαίσιο του έργου (αλλά και των υφιστάμενων ψηφιακών πόρων), θα εκπονηθεί σχέδιο
ψηφιακής διατήρησης και διαχείρισης κινδύνου για το σύνολο των πληροφοριακών τεκμηρίων που θα
περιληφθούν στο έργο.

Περαιτέρω,  υπάρχει  ανάγκη  για  τη  δημιουργία  διαδικασιών  και  ροών  εργασίας,  πρότυπων
σημειωμάτων, συμβάσεων και αδειών για τη διατήρηση, διαχείριση και διάθεση των πνευματικών
δικαιωμάτων επί του υλικού της συλλογής. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η
μέγιστη διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση του υλικού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
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δοθεί  στην  επιλογή  αδειοδοτικών  πολιτικών  που  θα  επιτρέπουν  τη  μεγιστοποίηση  της
διαλειτουργικότητας του υλικού σε ένα διεθνές οικοσύστημα ανοικτού περιεχομένου, δεδομένων και
πολιτιστικού υλικού εν γένει.  Επιπλέον, το ανοικτό υλικό θα πρέπει να μπορεί να ενταχθεί σε ένα
συνολικό πλαίσιο ανοικτών πόρων και να είναι συμβατό τόσο με τις πολιτικές ανοικτών δημόσιων
δεδομένων, όσο και με αυτές της ανοικτής επιστήμης και των ανοικτών πολιτιστικών πόρων. Αυτό
σημαίνει  κατανόηση  του  συμβατικού  και  τεχνολογικού  πλαισίου  ένταξής  του  σε  εθνικούς,
ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  συσσωρευτές  πολιτιστικού  (π.χ.  ΕΚΤ,  Europeana),  επιστημονικού  (π.χ.
OpenAIRE, EOSC) ή δημοσίου (π.χ. Data.Gov) περιεχομένου.

Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, θα παρέχεται μέσω ψηφιακών
αρχείων  και  μεταδεδομένων,  τα  οποία  θα  είναι  βασισμένα  σε  κατάλληλα  διεθνή  πρότυπα  και
συμβατά με τους θησαυρούς του ΕΚΤ, ώστε να εισρέουν στο αποθετήριό του. Οι πληροφορίες αυτές
θα είναι  κατάλληλα ευρετηριάσιμες  και ανακλήσιμες  με απώτερο στόχο να είναι  ανακτήσιμες για
πιθανή επαναχρησιμοποίηση.  Επιπρόσθετα,  και για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της ψηφιακής
συλλογής  απαιτείται  η  προμήθεια  ενός  εξελιγμένου  συστήματος  επιμέλειας,  διαχείρισης  και
προβολής των μεταδεδομένων του πολιτιστικού αποθέματος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Για  το  λόγο  αυτό  θα  γίνει  η  προμήθεια  ενός  συστήματος  ευρετηρίασης,  απόθεσης  και  διάθεσης
ψηφιοποιημένης  συλλογής,  στο οποίο  θα μεταφορτωθεί  το ψηφιοποιημένο υλικό και  η  ψηφιακή
τεκμηρίωση. 
Το σύστημα αυτό θα εξασφαλίζει:

 την ψηφιακή τεκμηρίωση βάση καθιερωμένων προτύπων (π.χ. Dublin Core),
 τη διαχείριση του ψηφιακού αρχείου που θα παραχθεί απο την ψηφιοποίηση,
 την  αυτοματοποιημένη  διάθεση  των  μεταδεδομένων  και  των  αρχείων

προεπισκόπησης της ψηφιοποιημενης συλλογής στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών
Πολιτιστικών  Πόρων  του  Εθνικού  Κέντρου  Τεκμηρίωσης  και  Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου,

 την ασφαλή μετάπτωση της τεκμηρίωσης που θα παραχθεί αφού γίνουν ενέργειες
καθαρισμου και εμπλουτισμου των μεταδεδομένων,

 την  αυτοματοποιημένη  διάθεση  των  μεταδεδομένων  και  των  αρχείων
προεπισκόπησης της ψηφιοποιημενης συλλογής στο διαδικτυακο τόπο του Ιδρύματος
Αικατερίνης Λασκαρίδη,

 τις  δυνατότητες  διαχείρισης  πολλαπλών  εκδοχών,  επισημειώσεων  και
σημασιολογικών αποτυπώσεων,

 τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων,
 τη δυνατότητα δημιουργίας και τυποποίησης οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και

άλλων ψηφιακών πόρων αναφοράς,
 δυνατότητα  υποστήριξης  προγραμματικού  περιβάλλοντος  εφαρμογών  (API)  για

διαλειτουργικότητα και χρήση του αποθέματος από εφαρμογές αναπτυσσόμενες από
τρίτους,

 τη συμβατότητα του συστήματος και  δυνατότητα φιλοξενίας  του στο Κυβερνητικό
νέφος (G-Cloud), εφόσον είναι διαθέσιμο,

 τη  δυνατότητα  αυτόματου  εμπλουτισμού  μεταδεδομένων  των  πεδίων  π.χ.
ημερομηνία,  τοποθεσία,  λέξεις  κλειδιά  κ.ά.  με  τη  χρήση  τεχνολογιών  μηχανικής
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μάθησης  για  την  αυτόματη  αντιστοίχιση  με  τη  χρήση  διεθνών  θησαυρών  και
λεξιλογίων.

Το  ψηφιακό  περιεχόμενο,  το  οποίο  θα  δημιουργηθεί  στο  πλαίσιο  του  έργου  παρέχεται  μέσω
ψηφιακών  αρχείων  και  μεταδεδομένων,  τα  οποία  θα  μεταπτωθούν  στο  παραπάνω  σύστημα.  Το
σύστημα αυτό θα πρέπει να δίνει δυνατότητα παραμετροποίησης, ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα
για να υποδεχτεί το υλικό αυτό.

Το  σύστημα  θα  πρέπει  να  δίνει  δυνατότητες  για  διαχείρισης  πολλαπλών  εκδοχών,  διαχείρισης
επισημειώσεων  και  σημασιολογικών  αποτυπώσεων  και  δημιουργίας  και  τυποποίηση  οντολογιών,
λεξικών, ορολογικών κι άλλων ψηφιακών πόρων αναφοράς μέσω εργαλείων που θα εξασφαλίζουν τη
σύνδεση και εμπλουτισμό των μεταδεδομένων της ψηφιακής συλλογής, χρησιμοποιώντας

 ελεγχόμενα λεξιλόγια,

 καθιερωμένους θησαυρούς όρων (πχ. το Ενιαίο Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων, ο
Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ, Getty Αrt and Αrchitecture Thesaurus),

 αποθετήρια διασυνδεδεμένων δεδομένων (πχ Europeana),

 ψηφιακούς πόρους αναφοράς (πχ Wikidata),

 άλλους θησαυρούς που διατίθεται κατά το πρότυπο SKOS (πχ. UNESCO thesaurus)

Ταυτόχρονα θα υποστηρίζει  τη δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού μεταδεδομένων των πεδίων
π.χ. ημερομηνία, τοποθεσία, λέξεις κλειδιά κ.α., με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης για την
αυτόματη αντιστοίχιση με τη χρήση διεθνών θησαυρών και λεξιλογίων.

Το σύστημα θα επιτρέπει την καταχώρηση και την καθιέρωση νέων λεξιλογίων και θησαυρών προς
δημοσίευση ως Linked Open Data (LOD).

To σύστημα  θα παρέχει  προγραμματικό  περιβάλλον  εφαρμογών (API)  για  διαλειτουργικότητα και
χρήση του αποθέματος από εφαρμογές αναπτυσσόμενες από τρίτους (apps).

To σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας του τελικού αποθετηρίου OAI-PMH για την διάθεση
στο ΕΚΤ και θα εξασφαλίζει συμβατότητα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 EDM,

 LIDO,

 ESE,

 DC,

 MARCXML

 EAD,

 CARARE.
Επιπλέον,  το  σύστημα  θα  προσφέρει  τη δυνατότητα σταθερής  διευθυνσιοδότησης  του  ψηφιακού
περιεχομένου με τη χρήση μόνιμων προσδιοριστών (persistent identifiers) οι οποίοι θα παρέχονται με
μηχανισμό  Handle  System RFC3650,  ενώ  το  REST-API  του  συστήματος  θα  υλοποιεί  εκ  των  πλέον
διαδεδομένων  πρωτοκόλλων  μετα-αναζήτησης,  όπως  OpenSearch,  Search/Retrieve  via  URL  (SRU),

Σελίδα 68

http://general-terms.thesaurus.ekt.gr/
https://semantics.gr/authorities/%5C
https://semantics.gr/authorities/%5C




Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Search/Retrieve via Web Service (SRW) ή Z39.50 για την αναζήτηση και ανάκτηση των μεταδεδομένων
από τρίτες εφαρμογές.

Συμπληρωματικά,  το σύστημα θα διαθέτει  εργαλείο αυτοματοποιημένης  διαχείρισης  πνευματικών
δικαιωμάτων στο οποίο θα τεκμηριώνεται το είδος των δικαιωμάτων, ο κάτοχος του και η διάρκεια
κατοχής σε συνδυασμό με την άδεια χρήση του υλικού, τόσο του φυσικού όσο και  το ψηφιακού
παραγόμενου.

Το σύστημα με αυτόματο τρόπο θα ενημερώνει τον ιστότοπο του φορέα με τη σχετική πληροφορία,
ενώ το εσωτερικό σύστημα θα ενημερώνει αυτόματα τους χρήστες για μεταβολές στα δικαιώματα (πχ
όταν κάποιο εκπίπτει, ή όταν πρέπει να ανανεωθεί η απόκτηση του).

Τέλος,  το  σύστημα  θα  υλοποιεί  μία  cloud-only  πολιτική  ψηφιακής  διατήρησης  για  την  ασφαλή
διαφύλαξη  και  μακροχρόνια  διατήρηση  των  ασυμπίεστων  αρχείων  πολύ  υψηλής  ποιότητας  της
ψηφιοποίησης σε περιβάλλον μακροχρόνιας απόθεσης (long-term cloud data archiving).

7.2.3 Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης

Το έργο περιλαμβάνει  τη δημιουργία διαδικτυακού τόπου και  επιμέρους ιστοσελίδων,  καθώς και τη
δημιουργία ενός ενιαίου αποθετηρίου για το σύνολο του ψηφιακού υλικού του Ιδρύματος με γραφιστικό
σχεδιασμό που θα ανταποκρίνεται στο προφίλ του και βέλτιστες λειτουργικότητες  με στόχο την εύκολη
πλοήγηση,  την  εξασφάλιση  συμβατότητας  με  όλες  τις  συσκευές  (responsive  design)  και  την
αναδιάρθρωση του περιεχομένου βάσει των αρχών της αρχιτεκτονικής της πληροφορίας (information
architecture).

Ο νέος διαδικτυακός τόπος:

 Θα  περιλαμβάνει  σύστημα  διαχείρισης  περιεχομένου  open-source  που  θα  δίνει  τη
δυνατότητα αλλαγής και ενημέρωσης του περιεχομένου του μέσα από ένα web browser, σε
ένα φιλικό περιβάλλον διαχείρισης από εξουσιοδοτημένους χρήστες χωρίς εξειδικευμένες
γνώσεις.  Από  το  σύστημα  αυτό  θα  εκτελούνται  όλες  οι  εργασίες  παραμετροποίησης,
διαχείρισης  χρηστών,  ρυθμίσεις  ασφαλείας  περιεχομένου,  διαχείριση  περιεχομένου  με
φιλικό κειμενογράφο (WYSIWYG), σχεδιασμό δομής περιεχομένου σε πολλαπλά επίπεδα.
Θα  πρέπει,  επίσης,  να  περιλαμβάνει  και  υποσύστημα  διαχείρισης  των  χρηστών  σε
πολλαπλές  κατηγορίες  με  διαβαθμισμένη  πρόσβαση  και  δικαιώματα  διαχείρισης,
επεξεργασίας, ανάγνωσης του περιεχομένου.

 Θα πρέπει να αξιοποιεί πλήρως δοκιμασμένες και καθιερωμένες τεχνολογίες σε επίπεδο
υποδομής, αρχιτεκτονικής και διεπαφής χρήστη (HTML/CSS/JavaScript). Με αυτό τον τρόπο
διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των δεδομένων ανεξάρτητα από πιθανά
προβλήματα στον εξοπλισμό ή τεχνολογικές αλλαγές.

Επιπλέον:

 Η αρχιτεκτονική του θα πρέπει να είναι αρθρωτή (modular) με στόχο τη δυνατότητα επέκτασης ή
αναβάθμισής του.

 Το περιεχόμενο θα πρέπει να δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται εύκολη πλοήγηση
σε αυτό, να είναι απλό και λειτουργικό, ενώ θα διευκολύνει την εμπειρία του χρήστη κατά την
επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο.
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 Ο σχεδιασμός  του νέου διαδικτυακού τόπου θα γίνει  με βάση τις  τελευταίες  τάσεις  στο web
design λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις συσκευών (responsive design) και χρηστών.
Κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να περιγραφεί η διαδικασία σχεδιασμού UI/UX.

 Ο  διαδικτυακός  τόπος  και  το  σύστημα  διαχείρισης  του  περιεχομένου  θα  πρέπει  να  είναι
προσβάσιμοι  και  πλήρως  λειτουργικοί  από  τις  τελευταίες  εκδόσεις  των  πιο  δημοφιλών
περιηγητών (web browsers).

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

o Ανάπτυξη  περιεχομένου  σε  συμφωνία  με  όλα  τα  πρότυπα  (XHTML,  CSS,  titles,
headers, meta tags) που το καθιστούν φιλικό ως προς τις μηχανές αναζήτησης.

o Όλες οι σελίδες θα χαρακτηρίζονται από κατάλληλα meta tags (λέξεις κλειδιά).

o Τα στοιχεία εικόνας και video θα χαρακτηρίζονται από alt tags.

o Θα προβλεφθεί συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Open Graph με την προσθήκη των
κατάλληλων δυναμικών meta tags σε αντίστοιχες ενότητες.

o Δημιουργία user-friendly URLs.

o Βελτιστοποίηση της δομής περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης.

o Ο διαδικτυακός τόπος πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες παρουσίασης.
 Ο  διαδικτυακός  τόπος  θα  επιτρέπει  σύνδεση  με  εξωτερική  εφαρμογή  διαχείρισης

newsletter.

7.2.4 Εικονικό Μουσείο - “Digital gallery”

Το  ψηφιακό  αυτό  αποθετήριο  θα  προβάλλεται  στο  νέο  διαδικτυακό  τόπο  του  Ιδρύματος  που  θα
υλοποιηθεί ως Εικονικό Μουσείο.

Η  εφαρμογή  θα  παρέχει  τη  δυνατότητα  περιήγησης  στο  σύνολο  του  ψηφιακού  υλικού  μέσα  από
διαφορετικά  κριτήρια  (π.χ.  παρουσίαση  του  υλικού  ανά  είδος,  θέμα,  χρονολογική  ή/και  χωρική
σήμανση),  επιτρέποντας  στο  χρήστη  να  πλοηγηθεί  στα  ψηφιοποιημένα  τεκμήρια  ποικιλοτρόπως.
Επιπλέον, μία ισχυρή μηχανή αναζήτησης θα επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί κοινές αναζητήσεις
στο σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού του Φορέα. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω ελεύθερης (free text
search) και πολλαπλών κριτηρίων αναζήτησης.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής θα δημιουργηθεί ένα  διαδραστικό video με σύντομη παρουσίαση
του συνόλου της συλλογής του Φορέα,  καθώς και  3D animated video και μεταδεδομένα για τα 40
αντικείμενα της Ναυτικής Συλλογής, για τα οποία θα γίνει τρισδιάστατη μοντελοποίηση.

Επιπλέον, για τις παρακάτω επιλεγμένες συλλογές θα υλοποιηθούν τρεις εικονικές εκθέσεις με τις εξής
διαδραστικές εφαρμογές και παραγωγές:

α) Η Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη θα παρουσιαστεί υπό μορφή ψηφιακής
έκθεσης.  Τα αντικείμενα που θα επιλεγούν, θα καταλογογραφηθούν με τα μεταδεδομένα τους και θα
παρουσιαστούν  σε  ενότητες  με  επιπλέον  πληροφοριακό  περιεχόμενο,  το  οποίο  θα  αφορά  στη
ναυσιπλοΐα  το  19ο αιώνα.  Οι  επισκέπτες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  διαβαθμισμένης  πληροφόρησης,
ανάλογα  με  το  ενδιαφέρον  τους  για  ένα  αντικείμενο  ή  μία  ενότητα.  Δηλαδή,  η  πληροφορία  θα
διαρθρώνεται σε επίπεδα και ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει πόσα δεδομένα/πληροφορίες θα δει για
κάθε αντικείμενο ή ενότητα της έκθεσης.
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Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:

 Θαλασσινά ταξίδια το 19ο αιώνα: η ζωή στο πλοίο

 Ναυτικά όργανα και η λειτουργία τους

 Η τέχνη των ναυτικών

 Η τέχνη της ναυπηγικής: Το παράδειγμα της “Ευαγγελίστριας”

Μία  διαδραστική  εφαρμογή  ψηφιακού  παζλ  θα  προσδίδει  στην  ψηφιακή  έκθεση  μία  ψυχαγωγική
διάσταση, καθώς θα καλεί τους επισκέπτες να συναρμολογήσουν επιλεγμένα ναυτικά όργανα και μέσω
της διαδρασης να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά.

β) Η Συλλογή Βολανάκη θα παρουσιαστεί, επίσης, υπό μορφή ψηφιακής έκθεσης. Τα αντικείμενα θα
καταλογογραφηθούν  με  τα  μεταδεδομένα  τους  και  θα  παρουσιαστούν  σε  ενότητες  με  επιπλέον
πληροφοριακό περιεχόμενο. Θα παρέχεται η δυνατότητα διαβαθμισμένης πληροφόρησης, ανάλογα με
το  ενδιαφέρον  των  επισκεπτων  για  ένα  αντικείμενο  ή  μία  ενότητα.  Δηλαδή,  η  πληροφορία  θα
διαρθρώνεται σε επίπεδα και ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει πόσα δεδομένα/πληροφορίες θα δει για
κάθε αντικείμενο ή ενότητα της έκθεσης. Ενδεικτικές ενότητες μπορούν να αφορούν τη βιογραφία του
καλλιτέχνη,  την  τεχνική  και  τη  θεματολογία  του  έργου,  καθώς  και  την  επιρροή  του  σε  άλλους
καλλιτέχνες.

Επίσης, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μία ηλεκτρονική cart-postal επιλέγοντας
ανάμεσα από τα διαθέσιμα έργα του Βολανάκη και να τη μοιραστεί στα κοινωνικά δίκτυα ή να τη στείλει
μέσω email. 

Τέλος, θα παραχθεί ένα ψηφιακό coloring book (βιβλίο ζωγραφικής) με επιλεγμένα έργα της συλλογής,
το οποίο ο επισκεπτης θα μπορεί ελεύθερα να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του, να το τυπώσει και να
χρωματίσει  ξανά  τα  έργα  τέχνης  με  χρώματα  της  επιλογής  του,  παίρνοντας  έμπνευση  από  τον
καλλιτέχνη.

γ) Η συλλογή φωτογραφιών των πέτρινων φάρων θα παρουσιαστεί υπό μορφή διαδραστικού χάρτη.
Ένας διαδραστικός χάρτης θα παρουσιάζει τους φάρους με γεωγραφικά δεδομένα, ενώ τα συνοδευτικά
κείμενα θα πραγματεύονται το ελληνικό φαρικό δίκτυο και τη σημασία του. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί
ένα  interactive  video  που  θα  παρουσιάζει  το  εσωτερικό  ενός  φάρου  και  τη  λειτουργία  του.  Οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα διαβαθμισμένης πληροφόρησης, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους
για ένα αντικείμενο ή μία ενότητα. Δηλαδή, η πληροφορία θα διαρθρώνεται σε επίπεδα και ο χρήστης
θα μπορεί να επιλέξει πόσα δεδομένα/πληροφορίες θα δει για κάθε αντικείμενο ή ενότητα της έκθεσης.

7.2.5 Ψηφιακό, ερμηνευτικό έκθεμα “Άκου ένα βιβλίο”

Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα θα δημιουργηθεί μία ξεχωριστή ενότητα με τα ηχητικά αποσπάσματα των
βιβλίων που θα ηχογραφηθούν ψηφιακά στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης. Συνολικά θα ηχογραφηθούν
200 σελίδες από 21 αποσπάσματα επιλεγμένων βιβλίων της συλλογής του Ιδρύματος.
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7.2.6 Εφαρμογή  ξενάγησης  Επαυξημένης  Πραγματικότητας  “Περιηγήσεις”  για  κινητές
συσκευές

Η εφαρμογή θα εστιάζει στα θαλάσσια ταξίδια και τις κρουαζιέρες στο Αιγαίο και το Ιόνιο από το 1830
και μετά, και στοχεύει στην προσέλκυση του ευρύτερου κοινού και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις
διαδρομές  εμπνευσμένες  από  τα  περιηγητικά  βιβλία  της  συλλογής  του  Ιδρύματος  Αικατερίνης
Λασκαρίδη, για τη δημιουργία των οποίων θα αξιοποιηθεί το ψηφιακό υλικό που θα προκύψει από την
παρούσα  Πράξη,  καθώς  και  υλικό  από  προηγούμενες  δράσεις  ψηφιοποίησης  (π.χ.  ψηφιοποίηση
παλαιών και σπάνιων εκδόσεων και του αρχειακού υλικού που αφορά στους φάρους).

Επίσης, στις διάφορες περιηγήσεις θα γίνεται σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, καθώς τα κείμενα της
συλλογής δίνουν πολλές σχετικές πληροφορίες (π.χ. τα δάση της Νάξου, την Καλντέρα της Σαντορίνης, το
λιμάνι της Ίου, τους ανέμους της Μυκόνου, το σπήλαιο της Αντιπάρου, το βαθύ μπλε της Αμοργού και τα
μάρμαρα της Πάρου και της Τήνου).

Οι χρήστες θα καλούνται να ακούσουν ιστορίες, μύθους και παραμύθια, παρακαταθήκες εν γένει της
τοπικής ιστορίας από παράγοντες των τόπων-σταθμών της εφαρμογής, αλλά και να καταθέσουν δικές
τους ιστορίες ή δικό τους υλικό αναφορικά με το φυσικό περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτούν
μία  πιο στενή σύνδεση με  την πολιτιστική  μας  κληρονομιά,  δημιουργώντας  παράλληλα και  οι  ίδιοι
προϊόντα πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα για τις μελλοντικές γενιές.

Τέλος,  θα  υπάρχει  διασύνδεση  με  τα  υφιστάμενα  ψηφιακά  προϊόντα  του  Ιδρύματος  Αικατερίνης
Λασκαρίδη (π.χ. Travelogues, ToposText), αλλά και με σύγχρονα τουριστικά προϊόντα (π.χ. TripAdvisor).

7.2.7 Εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing) “Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας”

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στο νέο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Οι χρήστες θα καλούνται να
ακούσουν ιστορίες, αλλά και να ηχογραφήσουν τις δικές τους ιστορίες στο πλαίσιο ενός έργου ανάδειξης
της προφορικής ιστορίας των διαφόρων τόπων.

Η  εφαρμογή  “Κιβωτός  τοπικής  ιστορίας”  θα  συνδέεται  με  την  παραπάνω  εφαρμογή  Επαυξημένης
Πραγματικότητας  “Περιηγήσεις”,  καθώς  και  με  τις  εκπαιδευτικές  εφαρμογές  “Σταθμοί  καραντίνας:
Επιδημίες, αντιμετώπιση, θεραπεία” και “Ένα ναυάγιο διηγείται”.

7.2.8 Εκπαιδευτική, διαδικτυακή πλατφόρμα

Περιλαμβάνεται η δημιουργία μίας εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε ξεχωριστό τμήμα στο νέο διαδικτυακό
τόπο του  Ιδρύματος,  με  δράσεις  και  εφαρμογές  που  θα  δημιουργηθούν  στο  πλαίσιο  του  έργου.  Ο
εικονικός  επισκέπτης θα έχει  τη δυνατότητα περιήγησης  στο  ψηφιακό υλικό της πλατφόρμας  με τη
χρήση διαφορετικών κριτηρίων (π.χ. ηλικιακή ομάδα, θεματολογία).

Όλα  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  θα  συνοδεύονται  από  μικρά,  εισαγωγικά  videos,  καθώς  και
λεπτομερείς οδηγίες για γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει την υβριδική
phygital μουσειοσκευή, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια - εφαρμογές που
αναλύονται στη συνέχεια.

7.2.9 Phygital μουσειοσκευή

Το περιεχόμενο της μουσειοσκευή θα φυλάσσεται μέσα σε φυσική κατασκευή (ένα είδος “κουτιού”) και
θα ταξιδέψει πιλοτικά σε 8 επιλεγμένα σχολεία πρωτοβάθμιας (4) και δευτεροβάθμιας (4) εκπαίδευσης.

Σελίδα 72





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Τα σχολεία θα επιλεγούν με βάση συγκεκριμένες διαδρομές των περιηγητών (βλ. Εφαρμογή ξενάγησης
Επαυξημένης Πραγματικότητας “Περιηγήσεις”).

Θα κατασκευαστούν 10 φυσικές μουσειοσκευες, καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει:

 1 3D printer για εκτύπωση των 3D models που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και
το απαραίτητο υλικό εκτύπωσης (το υλικό εκτύπωσης είναι ήδη διαθέσιμο από το ΙΑΛ μέσω του
προγράμματος  με  τίτλο  “blue  cycle”),  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  πίνακα
συμμόρφωσης του Παρατήματος ΙΙ της παρούσας.

 Έντυπο υλικό για 3 θεματικές που θα πραγματεύονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα (τα οποία
συνοδεύει  η  εν  λόγω  μουσειοσκευή)  και  θα  αξιοποιούν  μέρος  των  τεκμηρίων  των  προς
ψηφιοποίηση συλλογών, σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης
του Παρατήματος ΙΙ της παρούσας.

 1  μικρό  ανθρωποειδές  ρομπότ  θα  αποστέλλεται  σε  ειδικές  περιπτώσεις  μαζί  με  την
μουσειοσκευή για να εμπλουτίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα στα σχολεία, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης του Παρατήματος ΙΙ της παρούσας.

 . Ενώ στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του ΙΑΛ θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εφαρμογές:

7.2.9.1 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι για το θαλάσσιο περιβάλλον

Ένα διαδραστικό, ψηφιακό παιχνίδι, όπου οι παίκτες θα καλούνται να ξεχωρίσουν τα απορρίμματα που
βρίσκονται  στη θάλασσα και  να επιλέξουν την καλύτερη “διαδρομή”  για  αυτά,  δηλαδή τον καλύτερο
τρόπο διαχείρισής τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.  Οι παίκτες θα επιβραβεύονται με
πόντους, ανάλογα με τις επιλογές διαχείρισης που θα κάνουν.

Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα,  μέρος  του  οποίου  αποτελεί  το  παραπάνω  παιχνίδι,  έχει  στόχο  να
ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ παράλληλα επιχειρεί μία
εισαγωγή στην έννοια της κυκλικής οικονομίας και την εφαρμογή της στην καθημερινότητα. Τα παιδιά
ενημερώνονται  για το πρόβλημα  της θαλάσσιας  ρύπανσης  από την ανθρώπινη  δραστηριότητα και  τη
σημασία της πρόληψής της.

Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

7.2.9.2 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι “ανακάλυψης” αντικειμένων σε δωμάτιο
με παράξενα αντικείμενα

Τα  παιδιά  καλούνται  σα  σύγχρονοι  συλλέκτες  να  “βρουν  τα  παράξενα  αντικείμενα”  μέσα  από  ένα
ψηφιακό παιχνίδι που παρουσιάζει τα αντικείμενα της Ναυτικής Συλλογής. 

Επίσης,  τα  παιδιά  καλούνται  να  σκεφτούν  ένα  αντικείμενο  που  πιστεύουν  ότι  θα  μπορούσε  να
αντιπροσωπεύσει τον τόπο τους ως “ενθύμιο” και να το βάλουν στο βαλιτσάκι της μουσειοσκευής. Έτσι, η
μουσειοσκευή  ταξιδεύοντας  θα  γεμίσει  αντικείμενα,  τα  οποία  θα  συγκεντρωθούν  στο  Ίδρυμα  και  θα
αποτελέσουν μέρος της έκθεσής του.

Επιπλέον, μέσα από  έντυπο υλικό που θα παραχθεί,  τα παιδιά θα ενημερώνονται  για τον τρόπο που
γίνονταν τα θαλάσσια ταξίδια το 19ο αιώνα, τα πλοία, τα όργανα ναυσιπλοΐας και για τη διαδεδομένη
πρακτική  του  “συλλεκτισμού”,  όταν  οι  ταξιδιώτες  (και  άλλοι  εύποροι  άνθρωποι)  συγκέντρωναν
αντικείμενα από διάφορους τόπους και τα εξέθεταν σε δωμάτια που διαμόρφωσαν τον πρόδρομο των
σημερινών μουσείων. Τα αντικείμενα που επέλεγαν ήταν όμορφα ή “παράξενα” ή τους δημιουργούσαν
κάποιες αναμνήσεις.
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Τα  σχέδια  των  αντικειμένων  της  Ναυτικής  Συλλογής  θα  είναι  διαθέσιμα  σε  αρχεία  κατάλληλα  για
τρισδιάστατη  εκτύπωση.  Χρησιμοποιώντας  τον  3D  printer  τα  παιδιά  μπορούν  να  εκτυπώσουν  όσα
αντικείμενα επιλέξουν και να τα “εκθέσουν” σε ένα χώρο στην τάξη ή το σχολείο τους.

Θα  δημιουργηθεί  ένα  animated  video για  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  τρισδιάστατων  εκτυπωτών.  Τα
παιδιά ενημερώνονται για το 3D printing, δηλαδή για τον τρόπο που λειτουργεί ένας 3D printer και τις
δυνατότητες που παρέχει αυτή η κατασκευαστική τεχνική (ευελιξία, παραμετροποίηση σύμφωνα με τις
ανάγκες, χρήση διαφορετικών υλικών κ.λπ.).

Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

7.2.9.3 Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη Ναυτική Συλλογή 

Κάθε  εκτυπωμένο  αντικείμενο  θα  ενεργοποιεί  μέσω  εφαρμογής  αναγνώρισης  εικόνας  επιπλέον
εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πληροφορίες για αυτό. Για παράδειγμα, αν τυπωθεί μία πυξίδα νυχτερινής
όρασης της συλλογής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, τα παιδιά χρησιμοποιώντας έξυπνα κινητά
θα μπορούν να δουν την “ταυτότητα” του αντικειμένου (ονομασία, έτος κατασκευής κ.λπ.), ενώ μέσω της
επαύξησης και του animation (βλ. παρ.7.2.4) θα τους παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε
το αντικείμενο αυτό.

7.2.10 Εκπαιδευτική εφαρμογή “Σταθμοί καραντίνας: Επιδημίες,  αντιμετώπιση,
θεραπεία”

Τα παιδιά θα περιηγηθούν εικονικά σε περιοχές της χώρας, όπου λειτούργησαν χώροι καραντίνας (π.χ.
Σπιναλόγκα, λαζαρέτα Ιθάκης, Κέρκυρας, Σύρου κ.ά.) μέσα από υλικό των περιηγητικών συλλογών του
Ιδρύματος  Αικατερίνης  Λασκαρίδη.  Στόχος  της  εφαρμογής  είναι  να  ταξιδέψουν  στην  ιστορία  των
επιδημιών που έπληξαν την Ελλάδα, να γνωρίσουν την ιστορική τους εξέλιξη, τις σύγχρονες µορφές και τις
πολυεπίπεδες  διαστάσεις  τους,  αλλά  και  να  έρθουν  σε  επαφή  µε  τον  κλάδο  της  κοινωνικής  και
πολιτισμικής ιστορίας της ιατρικής.

Στη συνέχεια,  χρησιμοποιώντας  την  Εφαρμογή “Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας”  θα καταγράψουν
προφορικά μαρτυρίες, ιστορίες και μύθους από κατοίκους μεγαλύτερης ηλικίας, θα συγκεντρώσουν τις
δικές τους προσωπικές εμπειρίες και αυτές των συνομηλίκων τους για το πώς βιώνουν την επιδημία του
covid σήμερα, και θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπισή της. Σκοπός είναι το
υλικό που θα προκύψει από την εφαρμογή αυτή να αποτελέσει μαρτυρία για τον ερευνητή - ιστορικό του
μέλλοντος.

Απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

7.2.11 Εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας “Το ναυάγιο των τριών θαλασσών:
Μυστικά, θησαυροί και γνώσεις”

Ένα ναυάγιο χωρίς όνομα, χωρίς πορεία γραμμένη στο χάρτη, χωρίς προορισμό και χωρίς αφετηρία… Το
μόνο που γνωρίζουμε για να το εντοπίσουμε είναι οι συντεταγμένες του στο χάρτη. Από πού ξεκίνησε
αυτό το καράβι; Ποια μέρη επισκέφθηκε; Ποιος ήταν ο τελικός προορισμός; Γιατί ναυάγησε; Τι κρύβει
στο κουφάρι του και τι μπορεί να χάθηκε ή να κρύφτηκε στο βυθό; Αλλά και τι μπορεί να ανασυρθεί από
το βυθό; 

Με μοναδικό στοιχείο τις συντεταγμένες στο χάρτη και τα σβησμένα αρχικά του ονόματος του καραβιού,
τα παιδιά ξεκινούν να ανακαλύψουν πρώτα τη θέση του ναυαγίου σε έναν εικονικό κόσμο. Αφού το
συναρμολογήσουν, ξεκινούν την υποθαλάσσια έρευνα και τις επισκέψεις τους στα νησιά. Κάθε στοιχείο
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που βρίσκουν τα οδηγεί στο επόμενο, με σκοπό να σχεδιάσουν το δικό τους ταξίδι. Όσα περισσότερα
στοιχεία βρουν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ταξίδι. Τελικός προορισμός του παιχνιδιού είναι τα παιδιά
να σχεδιάσουν το ταξίδι τους πάνω στον ψηφιακό χάρτη της πλατφόρμας.

Η  εφαρμογή  εικονικής  πραγματικότητας  θα  αξιοποιεί  υλικό  από  το  Αρχείο  Ντούνη,  τη  Συλλογή  Κ.
Λασκαρίδη, τη Συλλογή Π. Λασκαρίδη, τη Ναυτική Συλλογή, τη Συλλογή Βολανάκη και το φωτογραφικό
αρχείο.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

7.2.12 Εκπαιδευτική εφαρμογή “Ένα ναυάγιο διηγείται”

Πρόκειται για ένα “κυνήγι θησαυρού” που θα απευθύνεται σε παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα οποία μέσα
από κρυπτόλεξα και εφαρμογές αντιστοίχισης θα κάνουν το δικό τους ταξίδι και θα λύσουν το γρίφο του
ναυαγίου.

Η  εφαρμογή  θα  αξιοποιεί  υλικό  από  το  Αρχείο  Ντούνη,  τη  Συλλογή  Κ.  Λασκαρίδη,  τη  Συλλογή  Π.
Λασκαρίδη, τη Ναυτική Συλλογή, τη Συλλογή Βολανάκη και το φωτογραφικό αρχείο.

Τα παιδιά συγκεντρώνουν τις δικές τους μαρτυρίες (προφορικές ιστορίες, φωτογραφίες και βίντεο) και
φτιάχνουν τη δική τους ιστορία για το ναυάγιο, την οποία αποτυπώνουν σε μορφή ημερολογίου πλοίου
μέσα από την εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing) “Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας”.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

7.2.13 Εκπαιδευτικά video “Η θάλασσα στη λογοτεχνία”

Θα παραχθούν 60 μονόλεπτα video που θα παρουσιάζουν ποιήματα του Οδυσσέα Ελύτη που σχετίζονται
με  νησιά  που αναφέρονται  στις  περιηγητικές  συλλογές του Φορέα,  συνδέοντας έτσι  τα τεκμήρια  της
συλλογής του με τη λογοτεχνία.

Οι μαθητές-περιηγητές φτάνουν στα νησιά-σταθμούς και από κάθε νησί συλλέγουν κάτι πολύτιμο για τον
ταξιδιωτικό τους σάκο. Με αφορμή την ποίηση καλούνται να συγγράψουν το δικό τους κείμενο και να το
στείλουν  στο  Ίδρυμα  Αικατερίνης  Λασκαρίδη  μέσω  της  φόρμας  επικοινωνίας  της  εκπαιδευτικής
πλατφόρμας.

Επίσης, θα παραχθούν 60 μονόλεπτα video που θα παρουσιάζουν το έργο του Διονυσίου Σολωμού, του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Κωνσταντίνου Καβάφη - λογοτεχνών που συνιστούν τον άξονα του
σύγχρονου και διαχρονικού ελληνισμού - σε σχέση με την περιηγητική συλλογή του Φορέα. Οι μαθητές
καλούνται να δραματοποιήσουν κείμενα και να δημιουργήσουν video, όπου θα μιλούν για τη δική τους
ιδεατή πόλη – πατρίδα και να τα στείλουν στο Φορέα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας.

Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

7.2.14 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι στρατηγικής "Κάστρα και πολιορκητές"

Στην εκπαιδευτική εφαρμογή αρχικά θα γίνεται η παρουσίαση των φρουρίων και των κάστρων της χώρας
με τη χρήση υλικού των συλλογών του Ιδρύματος, παρέχοντας αρχιτεκτονικές, γεωγραφικές, ιστορικές,
λαογραφικές και αρχαιολογικές πληροφορίες, και δίνοντας έμφαση στα χαρακτηριστικά κάθε τόπου. Ένας
εικονικός ξεναγός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει σε προηγούμενες εποχές, αποκαλύπτει στα
παιδιά την εικόνα του κάστρου όπως ήταν αρχικά και τα ξεναγεί  από τόπο σε τόπο.  Στη συνέχεια οι

Σελίδα 75





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

μαθητές επιλέγουν το κάστρο που θα πολιορκήσουν. Για να το πετύχουν, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά
σε ερωτήσεις που θα προέρχονται από στοιχεία των συλλογών του Φορέα.

7.2.15 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γυναίκες τότε και τώρα. Ιστορίες για στερεότυπα”

Οι  μαθητές  καλούνται  να  αναδείξουν  γυναικείες  προσωπικότητες  των νησιών τους και  να  αντλήσουν
πληροφορίες  για  τη  θέση  της  γυναίκας  στο  παρελθόν  και  σήμερα.  Θα  πρέπει  να  ανατρέξουν  σε
ψηφιοποιημένο υλικό του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε τεκμήρια του τόπου τους (π.χ. υλικό από
την τοπική τους βιβλιοθήκη) και να συλλέξουν φωτογραφικό υλικό και αντικείμενα ως μαρτυρίες για τη
θέση της γυναίκας στην τοπική κοινωνία. Καλούνται να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με ανθρώπους
του τόπου τους, για να συλλέξουν μαρτυρίες για ήθη, έθιμα και συνήθειες που αναδεικνύουν τη θέση της
γυναίκας στο παρελθόν και σήμερα και να τις καταθέσουν στην “Ψηφιακή κιβωτό τοπικής ιστορίας”.

7.2.16 Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας “Μπες στη θέση μου”

Μέσα  από  μία  εφαρμογή  Εικονικής  Πραγματικότητας  τα  παιδιά  θα  μπορούν  να  παρακολουθήσουν
διάφορες ιστορίες παίρνοντας μέρος σε αυτές και να νιώσουν τον τρόπο με τον οποίο μας επηρεάζει η
κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε, ανάλογα με το πώς έχει σχεδιαστεί από την πηγή.

Παράλληλα, θα παρέχεται υλικό για το πώς τα ίδια τα παιδιά μπορούν να αναγνωρίζουν συμπεριφορές
που παραπέμπουν σε εθισμό, αλλά και τρόπους για να καταφέρουν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις  του  διαδικτύου.  Η  εφαρμογή  θα  αντλεί  τις  θεματικές  της  και  θα  συνδέεται  με  τα  δυο
παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

7.2.16.1  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος ή εχθρός;”

Ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  τις  αρχειακές  πηγές,  το  φωτογραφικό  υλικό  και  το  διαδίκτυο.
Συγκρίνοντας υλικό από τις συλλογές του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, τα  παιδιά θα  μπουν στη
διαδικασία να συγκρίνουν μόνα τους τις πληροφορίες και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Τα
παιδιά από κάθε σχολείο δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό έντυπο με ψευδείς ειδήσεις για τον τόπο τους και
τα παιδιά από σχολεία άλλων περιοχών καλούνται να ανακαλύψουν ποιες ειδήσεις είναι αληθινές και
ποιες όχι.

7.2.16.2  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στερεότυπα και Αντιλήψεις - «Εικόνα σου είμαι
κοινωνία και σου μοιάζω»”

Ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  με  στόχο  την  αναγνώριση  των  στερεοτύπων  στη  σκέψη  μας  και  των
αντιλήψεων που δημιουργούν εμπόδια στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, καθώς και το πώς
αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά μας. Συχνά ενήλικες και παιδιά δεν έχουν τις σωστές πληροφορίες,
σχηματίζουν λανθασμένες αντιλήψεις που βασίζονται στο φόβο και τη διαφοροποίηση από το διπλανό
τους.  Η  βασική  δεξιότητα  της  ενσυναίσθησης  αποτελεί  το  αντίδοτο  που  θα  δημιουργήσει  κοινωνίες
βασισμένες στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

7.2.17 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Με ένα καΐκι που το λένε «Ευαγγελίστρια»”

Θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι ναυπηγικής, όπου οι χρήστες θα χτίζουν το δικό
τους  καράβι.  Οι  καραβομαραγκοί,  οι  τεχνικές  κατασκευής,  οι  τύποι  και  η  μορφή  των παραδοσιακών
σκαφών,  τα  εργαλεία,  τα  είδη  της  ναυπηγικής  ξυλείας,  οι  μέθοδοι  σχεδιασμού  και  το  “χτίσιμο”  των
σκαφών αποτελούν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να “χτίσουν” το δικό τους καΐκι και
να σχεδιάσουν το δικό τους ταξίδι.
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Επιπλέον,  θα  γίνει  παραγωγή  6  video που  θα  αναδεικνύουν  ένα  διαφορετικό  σταθμό  της  ελληνικής
ναυτιλίας (π.χ. τα νεώρια της Σύρου, τον Πειραιά, τη σύγχρονη ναυτιλία κ.λπ.).

7.2.18 Ψηφιακή έκθεση "Ψηφιακή έκθεση πολλών επιμελητών "

Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος θα συμβάλλει στη συνεργασία του Ιδρύματος με Εμπειρογνώμονες της
Wikipedia  (Wikimedian in  Residence),  οι  οποίοι  σε  συνεργασία με τον  ανάδοχο και  τους υπεύθυνους
τεκμηρίωσης του Ιδρύματος θα επιλέξουν από τα προς ψηφιοποίηση τεκμήρια και θα τα ανεβάσει στα
Wikimedia Commons, έτσι ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να μπορεί να δημιουργήσει νέα λήμματα με τη
συγκεκριμένη  εικονοποίηση  στη  Wikipedia.  Ειδικότερα  στόχος  είναι  να  δημιουργηθούν  40  λήμματα
σχετικά  με  το  προτεινόμενο  έργο.  Τα  ψηφιακά  λήμματα  μπορεί  π.χ.  να  αφορούν  σε  στη  ναυτική
παράδοση, τους φάρους, τα ναυάγια, τη ζωή των ψαράδων κ.λπ.

Το Ίδρυμα Λασκαρίδη έχοντας τη δυνατότητα να φέρει κοντά του ανθρώπους/φίλους/εθελοντές με κοινά
ενδιαφέροντα, αποτελεί γόνιμο περιβάλλον για τέτοιου είδους δράσεις που αφορούν στην από κοινού
συνεισφορά στη δια βίου μάθηση.

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί κύκλος σεμιναρίων-εργαστηρίων για τον εμπλουτισμό της
Wikipedia. Στόχος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στον κόσμο των συλλογών του Ιδρύματος μέσα
από ψηφιακές παρουσιάσεις ειδικών του χώρου (domain experts) και η εξοικείωσή τους με τη Wikipedia
μέσα από ειδικά διαμορφωμένα webinars, ώστε να συμβάλλουν στη συγγραφή εγκυκλοπαιδικά έγκυρων
λημμάτων χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά τεκμήρια των συλλογών του Φορέα.

Έτσι, στην πραγματική του αναζήτησή για κάποιο σχετικό λήμμα οποιοσδήποτε χρήστης γίνεται πιθανός
επισκέπτης της ιστοσελίδας του Ιδρύματος που θα αναφέρεται ως πηγή στο εν λόγω λήμμα. Η δράση αυτή
θα  ενταχθεί  στις  θεματικές  παρουσιάσεις  της  προβολής  της  συλλογής  στο  διαδίκτυο,  ενώ  στο  νέο
ιστότοπο του  Ιδρύματος  θα παρουσιάζονται  ως  ψηφιακή έκθεση με  τίτλο  "Ψηφιακή έκθεση  πολλών
επιμελητών”, όπου θα “μουσειογραφηθούν” τα παραπάνω λήμματα.

Παράλληλα, ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει ένα μαραθώνιο επεξεργασία της Wikipedia (Edit-a-thons),
σε συνεργασία με την Κοινότητα των Βικιπαιδιστών και εθελοντές του Ιδρύματος. Η δράση αυτή δίνει τη
δυνατότητα  για  συμμετοχή  στο  κοινό  μετασχηματίζοντας  το  από  παθητικούς  αποδέκτες  σε  ενεργούς
δημιουργούς και επιμελητές, κριτικούς και σχολιαστές πολιτιστικού περιεχομένου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα αναφέρει στη προσφορά του  τη μεθοδολογία

υλοποίησης  έργων  συντονισμού  κοινοτήτων  για  την  ανάπτυξη  πολιτιστικού  περιεχομένου  σε  διεθνή

αποθετήρια σε συνεργασία με Βιβλιοθήκες, Αρχεία,  Μουσεία.

7.2.19 Εξοπλισμός

Θα  γίνει  προμήθεια  δέκα  (10)  3D  printers,  καθώς  και  δέκα  (10)  ζευγαριών  γυαλιών  εικονικής
πραγματικότητας και 2 μικρά ανθρωποειδή ρομπότ που θα αποστέλλεται σε ειδικές περιπτώσεις μαζί με
την  μουσειοσκευή για  να εμπλουτίζει  την  εκπαιδευτική  δραστηριότητα στα σχολεία.  Ένα δεύτερο θα
προμηθευτεί για λόγους ασφάλειας διάθεσης. Το ανθρωποειδές ρομπότ θα αξιοποιηθεί για εκπαιδευτική
χρήση με δυνατότητες πλήρους κίνησης, αναγνώριση φωνής, 2 κάμερες και πλήρης κίνηση. Συζητά σε 52
γλώσσες και βοηθά με ακαδημαϊκές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω
εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος προς τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης του
Παρατήματος ΙΙ της παρούσας.
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7.3 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής

7.3.1 Τεχνολογίες και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου

Η  μοντελοποίηση και διαχείριση των δεδομένων θα γίνεται με τη χρήση ανοιχτών προτύπων. Ειδικότερα,

τα υποσυστήματα που αναμένεται να υποστηρίξουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες που

απαρτίζουν το έργο και ειδικότερα για τη μορφή των πληροφοριών θα ακολουθούν ανοιχτά πρότυπα.

Επιπλέον, η ανάπτυξη των εφαρμογών και υποσυστημάτων καθώς και τα λογισμικά υποδομής που θα

απαιτηθούν στα πλαίσια του έργου, δύναται να γίνουν με τη χρήση λογισμικών  ανοιχτού κώδικα.

Επίσης,  στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας,  είναι  απαραίτητη η χρήση ανοικτών και  τεκμηριωμένων

προτύπων.  Θα διασφαλίζεται  ότι  το  περιβάλλον  ανάπτυξης  του  συστήματος  θα  στηρίζεται  σε  διεθνή

πρότυπα  και  πρωτόκολλα,  ανοικτά,  τεκμηριωμένα  και  δημοσιευμένα  συστήματα  διεπαφής  με

προγράμματα τρίτων, ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας και ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά

και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα. Ειδικότερα κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα:

● Συνεργασίας  με  ετερογενή  λειτουργικά  συστήματα  και  συστήματα  διαχείρισης

δεδομένων, 

● Επικοινωνίας των διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων με τρίτα συστήματα (εφαρμογές,

webservices) καθώς και η υποστήριξη τεχνολογιών πρόσβασης στοιχείων (π.χ. XML, SOAP,

UDDI, WSDL),

● Αξιοποίησης  δεδομένων  από  διαφορετικούς  χώρους  αποθήκευσης  (database)  και  η

υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων.

Οι σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης και εξουσιοδότησης των χρηστών θα πρέπει να γίνονται με ασφαλή

τρόπο με τη χρήση ανοικτών πρωτοκόλλων. 

Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας με εφαρμογές σχεσιακών βάσεων δεδομένων

(RDBMS). Επίσης, οι προσφερόμενες υπηρεσίες από πλευράς περιβάλλοντος λειτουργίας και ανάπτυξης

εφαρμογών, θα διαθέτουν ανοικτή αρχιτεκτονική για τη διασύνδεσή της με διάφορα προϊόντα λογισμικού

και γλώσσες ανάπτυξης εφαρμογών (και  business logic γενικά), υποστηρίζοντας διεθνώς αναγνωρισμένα

πρότυπα όπως τα ODBC, OLEDB, COM, XA, J2EE (EJB, JDBC, κλπ.), XML, CORBA, κ.α., σε περιβάλλον Web.

Επίσης, δεδομένου ότι ανάμεσα στους επισκέπτες της πύλης θα είναι και άτομα τρίτης ηλικίας, πολλά από

τα οποία μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, καθώς και ΑΜΕΑ, κατά το σχεδιασμό και την

υλοποίηση της πύλης θα ληφθούν υπόψη οι οδηγίες προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ (WAI/WCAG), ώστε να

εξασφαλιστεί επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  ρυθμισμένα  τα  θέματα  αδειοδότησης  των  εφαρμογών  και  των

δομικών του στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν η/και ενσωματωθούν στο πλαίσιο του Έργου, ώστε να

είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία τους.
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7.3.2 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος

Οι  γενικές  αρχές  που  θα διέπουν την  ανάπτυξη  της  διαδικτυακής  Πύλης  και  των εφαρμογών  της  σε

λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι:

1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή είναι υποχρεωτική η

χρήση  ανοικτών  προτύπων  που  θα  διασφαλίζουν  ανεξαρτησία  από  συγκεκριμένο

προμηθευτή και:

● ομαλή  συνεργασία,  λειτουργία  μεταξύ  των  επιμέρους  εφαρμογών  και

υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος,

● δικτυακή  συνεργασία  μεταξύ  εφαρμογών  ή/και  συστημάτων  τα  οποία

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα,

● επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών,

● εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών(maintainability).

2. Αρθρωτή  (modular)  αρχιτεκτονική  του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές

επεκτάσεις  και  αντικαταστάσεις,  ενσωματώσεις,  αναβαθμίσεις  ή  αλλαγές  διακριτών

τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

3. Αρχιτεκτονική  N-tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και του φορτίου, για

την  αποδοτική  εκμετάλλευση  του  δικτύου  και  την  ευκολία  στην  επεκτασιμότητα.  Η

αρχιτεκτονική θα αποτελείται τουλάχιστον από τα εξής νοητά επίπεδα(layers):

● Επίπεδο Βάσης Δεδομένων Συστήματος Πληροφοριών (Database Layer) – Στο επίπεδο

αυτό περιλαμβάνεται η Βάση Δεδομένων του Συστήματος

● Επίπεδο  Διαδικτυακών  Εφαρμογών  (Web Application Layer)  –  Στο  επίπεδο  αυτό

περιλαμβάνεται το σύνολο των εφαρμογών του Συστήματος

● Επίπεδο παρουσίασης  στους  τελικούς  χρήστες  (Presentation Layer)  –  Στο  επίπεδο

αυτό περιλαμβάνεται  η τελική παρουσίαση των εφαρμογών προς τους δυνητικούς

χρήστες (Γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης)

4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν

διακριτά τμήματα της λύσης που θα προσφερθεί σε web-based περιβάλλον, το οποίο θα

αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους χρήστες των

εφαρμογών με στόχο την:

● επίτευξη  της  μεγαλύτερης  δυνατής  ομοιομορφίας  στις  διεπαφές  μεταξύ  των

διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους,

● επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης,  όσον αφορά στις διεπαφές

των χρηστών με τις εφαρμογές.

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και του

Διαδικτύου (Internet) όπου αυτό απαιτείται.
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6. Χρήση  συστημάτων  διαχείρισης  σχεσιακών  βάσεων  δεδομένων  (RDBMS)  για  την

ευκολία  διαχείρισης  του  αναμενόμενου  μεγάλου  όγκου  δεδομένων,  τη  δυνατότητα

δημιουργίας  εφαρμογών  φιλικών  στον  χρήστη,  την  αυξημένη  διαθεσιμότητα  του

συστήματος και τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα.  Θα πρέπει να

διασφαλίζονται:

● ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών,

● ανοικτά  τεκμηριωμένα  και  δημοσιευμένα  συστήματα  διεπαφής  με  προγράμματα

τρίτων,

● ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας,

● ανοικτό  περιβάλλον  ως  προς  τη  μεταφορά  και  ανταλλαγή  δεδομένων  με  άλλα

συστήματα.

7. Τα  εργαλεία ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών καθώς και του

περιεχομένου (γεωγραφικού-περιγραφικού)  που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει είναι

συμβατά  με  το  σύνολο  του  λογισμικού  υποδομής  (Web,  application και  data base

servers).

8. Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση

των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους.

9. Ενσωμάτωση  στα  υποσυστήματα  άμεσης  υποστήριξης  βοήθειας  (online help)  και

οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη.

10. Διασφάλιση  της  πληρότητας,  ακεραιότητας,  εμπιστευτικότητας  και  ασφάλειας  των

δεδομένων των εφαρμογών.

11. Τεκμηρίωση του συστήματος μέσω της αναλυτικής περιγραφής της βάσης δεδομένων και

των  εφαρμογών.  Σύνταξη  τεχνικών  εγχειριδίων  του  συστήματος  και  των  εργαλείων

διαχείρισης  (system manuals),  καθώς  και  λεπτομερή  εγχειρίδια  λειτουργίας  του

συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals). Κατά την

παραλαβή  του  συστήματος  θα  δοθεί  ο  πηγαίος  κώδικας  των  εφαρμογών  που

υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου, τα οποία θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία

του Ιδρύματος.

12. Αξιοποίηση της τεχνολογίας  server consolidation και  virtualization και πιο συγκεκριμένα

λειτουργία  των  συστημάτων  που  θα  αναπτυχθούν  σε  περιβάλλον  εικονικών  μηχανών

(virtual machines)  όπου  οι  βέλτιστες  πρακτικές  παραμετροποίησης,  εγκατάστασης  και

λειτουργίας του προσφερόμενου λογισμικού το καθιστούν διαθέσιμο.

13. Διαθεσιμότητα: συνεχής παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.

14. Επεκτασιμότητα (Scalability): ικανότητα δυναμικής ικανοποίησης πρόσθετων απαιτήσεων

χωρίς διακοπή της κανονικής λειτουργίας του συστήματος
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15. Ασφάλεια:  προστασία  από  κινδύνους,  ιούς,  παραβίαση  πρόσβασης,  δημοσίευση

εσφαλμένων δεδομένων.

16. Αξιοπιστία: ακρίβεια και συνέπεια παρεχόμενων υπηρεσιών

17. Ευκολία  διαχείρισης:  παρακολούθηση  των  διαδικασιών  για  διασφάλιση  ποιοτικής

παροχής υπηρεσιών

18. Υποστήριξη  ανοιχτών  προτύπων:  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  και  της  μελλοντικής

επέκτασης της δικτυακής πύλης

19. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας προς τους χρήστες της δικτυακής πύλης

20. Εμπιστευτικότητα  πληροφοριών:  θα  είναι  σύμφωνα  με  την  εθνική  νομοθεσία  περί

εμπορικών συναλλαγών, περί απορρήτου προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με τον

Νόμο 4577/2018 περί Ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ

του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  περί  προστασίας  προσωπικών

δεδομένων(GDPR).

7.3.3 Φυσική Αρχιτεκτονική

Το σύστημα θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια:

● Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μέσω του σχεδιασμού της προσφερόμενης λύσης

για κλιμακωτή αύξηση των δυνατοτήτων των υποσυστημάτων.

● Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων virtualization.

● Η  επίδοση  του  συστήματος  πρέπει  να  επιτυγχάνει  την  υποστήριξη  πολλαπλών

ταυτόχρονων χρηστών. 

7.4 Οριζόντιες Απαιτήσεις

7.4.1 Συμβατότητα με το G-Cloud

Δεδομένου  ότι  προβλέπεται  τόσο  το  Σύστημα  Ψηφιακής  Διατήρησης  τεκμηρίων  όσο  και  οι

Εφαρμογές  να εγκατασταθούν μελλοντικά και να λειτουργήσουν στο G-Cloud , θα πρέπει:

- να είναι cloud enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε 

περιβάλλον εικονικοποίησης (hypervisor) και να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ή εναλλακτικά να 

έχει αρχιτεκτονική κατάλληλη για μεταφορά σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (cloud) 

από φυσικές μηχανές (εφόσον λειτουργεί σε αυτές) και επίσης να είναι συμβατό με το 

περιβάλλον εικονικοποίησης του G-cloud (λογισμικό εικονικοποίησης VMware).

- να έχει σαφώς καθορισμένες τις απαιτήσεις του σε αποθηκευτικό χώρο, δικτυακή κίνηση, 

backup, ασφάλεια και λοιπές συνοδευτικές υπηρεσίες, ώστε να καταταχθεί σε κάποιο από τα 

προσφερόμενα επίπεδα υπηρεσιών του G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.

- να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών του στοιχείων,

ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία του.
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Η  προτεινόμενη  λύση  θα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  προσαρμοσμένη  στις  υποδομές  και  στο

περιβάλλον  λειτουργίας  του  G-Cloud και  να  συμμορφώνεται  με  τις  τεχνικο-επιχειρησιακές

προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του: 

- Τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζουν αρχιτεκτονική x86 και

να μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως σε εικονικές μηχανές πάνω σε  eSXI 6.0 (ή νεώτερο)

hypervisor

- Δεν θα πρέπει να απαιτείται προμήθεια επιπρόσθετου εξοπλισμού για την λειτουργία των

εφαρμογών (usbkeys,  certificate servers, κλπ) ή επικοινωνία μεταξύ των εικονικών μηχανών

πέρα από τις προσφερόμενες παροχές του Κυβερνητικού Νέφους

- Η εσωτερική διευθυνσιοδότηση των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι παραμετρική και

καθορίζεται κατά την εγκατάσταση στο Κυβερνητικό Νέφος

Η λειτουργία  της  Διαδικτυακής  Πύλης  και  των εφαρμογών  αυτής  θα  πρέπει  να  συνάδει  με  τις

προδιαγραφές  ασφαλείας  του  Κυβερνητικού  Νέφους,  καθώς  και  τις  Αρχές  Καλής  Λειτουργίας

Φιλοξενούμενων συστημάτων.

Σχετικά με τους υπολογιστικούς πόρους, οι εικονικές μηχανές (VMs) που δύναται να διατεθούν από

το  Κυβερνητικό  Υπολογιστικό  Νέφος  G-Cloud της  ΚτΠ  Α.Ε.  για  την  υλοποίηση  και  παραγωγική

λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος έχουν τα κάτωθι μέγιστα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- 24  εικονικοί πυρήνες (Virtual Cores) συνολικά

- 32GB μνήμη ανά εικονική μηχανή (Ram/VM)

- 120GB αποθηκευτικό χώρο ανά εικονική μηχανή (storage/VM) για λειτουργικό σύστημα και

εφαρμογές

Επιπρόσθετα, να δύναται να διατεθεί αποθηκευτικός χώρος (SAN Storage) για εγκατάσταση Βάσεων

Δεδομένων ή αποθήκευση αρχείων κατά μέγιστο 140 TB. Ο απαιτούμενος αποθηκευτικός χώρος για

λήψη αντιγράφων ασφαλείας  και  τα  απαραίτητα  αναλώσιμα  (tapes)  για  την  λήψη αντιγράφων

εκτός Κέντρου Δεδομένων/VTL θα παρέχονται  από το  G-Cloud σε αντιστοιχία με τις  αιτούμενες

υποδομές.

Παρόλο που το Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud παρέχει δυνητικά ευελιξία στους πόρους

που μπορεί να διαθέσει στο εκάστοτε Πληροφοριακό Σύστημα,  η σωστή αξιοποίηση των πόρων

αυτών, αποτελεί μείζον ζήτημα στρατηγικού σχεδιασμού για την Δημόσια Διοίκηση.  Σύμφωνα με το

παραπάνω,  επισημαίνεται  ότι  η  ορθή  χρήση  πόρων  (κατά  συμμόρφωση  των  λειτουργικών

προδιαγραφών)  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  της  τεχνικής  αξιολόγησης  της  προσφοράς  του

υποψηφίου. 

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

- Σε περίπτωση που η χρήση του vmWare High Availabilty δεν επαρκεί για τις ανάγκες υψηλής

διαθεσιμότητας  του  φιλοξενούμενου  συστήματος  και  πρέπει  να  εγκατασταθεί  κάποια

τεχνολογία clustering, θα πρέπει αυτή να είναι συμβατή με το περιβάλλον Νέφους και να μην

Σελίδα 82





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

εμποδίζει  την  ελεύθερη  μετακίνηση  των  εικονικών  μηχανών  μεταξύ  των  φυσικών

εξυπηρετητών του G-Cloud. Ομοίως για διατάξεις Υψηλής Απόδοσης.

- Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό για κάποια δομοστοιχεία του Συστήματος να παραχθούν

αντίγραφα ασφαλείας με την μέθοδο του Full VM Backup (π.χ. Βάσεις Δεδομένων), θα πρέπει

να  έχει  υπάρξει  μέριμνα  για  προμήθεια  των  απαραίτητων  Online Backup Agents για  το

Symantec Net backup που λειτουργεί στην υποδομή. 

- Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την

επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον ανάδοχο. Δεν είναι εφικτή η χρήση

των υφιστάμενων πιστοποιητικών του κυβερνητικού Νέφους γι’ αυτό τον σκοπό.

Η αρχιτεκτονική των συστημάτων θα εκμεταλλεύεται τις προσφερόμενες δυνατότητες και παροχές

του Κυβερνητικού Νέφους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η γρήγορη και εύκολη προσθήκη επιπλέον

πόρων στο φιλοξενούμενο σύστημα (scale-up&scale-out) για κάλυψη μελλοντικών επιχειρησιακών

αναγκών.

Τέλος,  απαιτείται  πλήρης  συμμόρφωση  με  τους  κανόνες  της  Πολιτικής  Ασφάλειας  την  οποία

εφαρμόζει  και  τηρεί  ο  πάροχος   σε  όλα  τα  φιλοξενούμενα  Πληροφοριακά  Συστήματα  στο

Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud.

Διαθεσιμότητα

Οι  λειτουργίες  των  συστημάτων  θα  πρέπει  να  εκτελούνται  με  ικανοποιητική  ταχύτητα,

προδιαθέτοντας τον χρήστη ώστε να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες.

Το κέντρο δεδομένων στο οποίο θα φιλοξενηθεί το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει  εξασφαλίζει

διαθεσιμότητα  99% για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Συγκεκριμένα η διαθεσιμότητα θα πρέπει

να τηρεί τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές διαθεσιμότητας:

● 99% Network Uptime Guarantee

● 99% Power Uptime Guarantee

● Managed Backups

7.4.2 Υψηλή απόδοση / Επεκτασιμότητα (Scalability)

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος θα πρέπει να γίνει με σύγχρονα εργαλεία ενώ και η

πλατφόρμα υλοποίησης θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε Internet Standards, έτσι ώστε να υπάρχει η

δυνατότητα  μελλοντικής  αναβάθμισης  (επεκτασιμότητα).  Επιπρόσθετα,  η  εμφάνιση  του

περιεχομένου και των υπηρεσιών δεν πρέπει να εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό

πλοήγησης. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να υποστηρίξει νέες

υπηρεσίες με εύκολο και διαφανή τρόπο.

Σελίδα 83





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

7.4.3 Ευκολία διαχείρισης - διαχείριση ποιοτικών ελέγχων

Το  Κέντρο  Δεδομένων  πρέπει  να  διαθέτει  εργαλεία  διαχείρισης  και  παρακολούθησης  των

υποδομών για την :

● Παρακολούθηση  βασικών  δεικτών  απόδοσης  (χρήση  CPU,  συνολική  και

χρησιμοποιούμενη μνήμη, συνολικός και χρησιμοποιούμενος αποθηκευτικός χώρος,

χρήση κίνησης προς το Internet)

● Λειτουργίες  διαχείρισης  (Επανεκκίνηση,  τερματισμός  λειτουργίας,  άμεση

απενεργοποίηση, παύση-συνέχιση λειτουργίας, κλπ.)

● Βελτίωση  της  διαθεσιμότητας,  της  ασφάλειας  και  της  απόδοσης  των συστημάτων

(desired configuration management)

● Παρακολούθηση συμβάντων και logs τα οποία καταγράφονται στους servers

● Παρακολούθηση μετρητών απόδοσης και βελτιστοποίηση χρήσης των συστημάτων

● Αποστολή  ειδοποιήσεων βασισμένων  σε συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένα

συμβάντα ή μετρητές τιμών

7.4.4 Ευελιξία

Η αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης θα πρέπει να επιτρέπει την υποστήριξη και ενσωμάτωση

νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Πρέπει ακόμη να διασφαλίζεται η πρόσβαση από διαφορετικές

εναλλακτικές  συσκευές  οι  οποίες  θέτουν  ειδικές  προδιαγραφές  σε  επίπεδο  παρουσίασης.  Τα

πρότυπα και  οι  διεπαφές πρέπει  να σχεδιαστούν με τρόπο ώστε η δημοσίευσή τους να γίνεται

αυτόματα  και  με  πληρότητα  σε  ένα  σύνολο  από  συσκευές  πρόσβασης.  Τέλος,  οι  χρήστες  του

συστήματος θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να αλληλεπιδρούν με ένα σύνολο από

τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω διαφορετικών συσκευών.

Επιπλέον  θα  πρέπει  να  υιοθετηθεί  μία  ευέλικτη,  αρθρωτή  αρχιτεκτονική  λογισμικού.  Για  την

υλοποίηση  των  εφαρμογών  λογισμικού  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  agile τεχνολογίες

σχεδιασμού και ανάπτυξης. Έτσι δημιουργείται μια ευέλικτη ενδιάμεση υποδομή ανάπτυξης των

εφαρμογών (application development framework) που επιτρέπει την εκτεταμένη και  ελεγχόμενη

επαναχρησιμοποίηση  μεγάλων  μερών  του  λογισμικού  εντός  των  πλαισίων  του  έργου  (project-

internal software use).  Παράλληλα,  η  εκτεταμένη  χρήση  μεταδεδομένων  καθιστά  το  σύστημα

ευέλικτο και περισσότερο ανεκτικό σε αλλαγές.

7.4.5 Ευχρηστία

Η ευχρηστία του συστήματος πρέπει να εξασφαλιστεί για όλους τους χρήστες του συστήματος (τόσο

για  το προσωπικό του φορέα λειτουργίας που θα εκτελεί την ανανέωση του περιεχομένου όσο και

για τους απλούς χρήστες των υπηρεσιών). Για το λόγο αυτό, οι επιφάνειες αλληλεπίδρασης πρέπει

να ακολουθούν ένα ενιαίο πρότυπο και να είναι φιλικές προς το χρήστη, εύχρηστες στο χειρισμό, με

απλά  και  κατανοητά  μηνύματα,  σχεδιασμένες  με  τρόπο  που  να  τον  οδηγούν  στη  σωστή

ολοκλήρωση των λειτουργιών που πρόκειται να επιτελέσει.
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Το  περιβάλλον  εργασίας  του  χρήστη  θα  πρέπει  να  είναι  προσαρμοζόμενο  στην  ανάλυση  της

συσκευής  του  χρήστη  (responsive).  Η  διεπαφή  χρήστη  θα  πρέπει  να  έχει  ενιαία  σχεδιαστική

φιλοσοφία ώστε να μην μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο τη χρήση κοινής χρωματικής

παλέτας όσο και τη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς  και παρόμοιες  λειτουργίες.  Όταν

σχεδιάζεται  η  διεπαφή  χρήστη  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  απευθύνεται  σε  όλες  τις

κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει

να καταβληθεί προσπάθεια το περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση. Για

το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες ώστε να είναι λογική

η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση

μια λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και

πως μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο ή προηγούμενο βήμα, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε ποια

σελίδα βρίσκεται ο χρήστης και ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησε για να φτάσει καθώς και σε

ποιες σελίδες ανώτερου ή κατώτερου επιπέδου μπορεί να μετακινηθεί.

Τέλος θα πρέπει να υποστηρίζεται  η δόμηση και η ευέλικτη καταχώρηση της πληροφορίας που

επιτρέπει  την ενημέρωση από εξουσιοδοτημένους χρήστες με φιλικό τρόπο και  από απόσταση,

καθώς και ένα σύστημα εύκολης δημοσίευσης περιεχομένου και υπηρεσιών. Τέλος, είναι ανάγκη να

καθοριστούν  διαδικασίες  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  ενημέρωσης  του  κοινού  και  της

επικαιρότητας των δεδομένων και των υπηρεσιών

7.4.6 Διαλειτουργικότητα

Το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί θα έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής περιεχομένου στο

πλαίσιο μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής. Σε αυτό το πλαίσιο το σύστημα θα πρέπει να είναι

δομημένο  (modular)  κατά  τρόπο  τέτοιο  ούτως  ώστε  αφενός  η  δομή  τους  να  αντανακλά  τις

λειτουργικές ιδιομορφίες των αντίστοιχων εργασιών, αφετέρου να είναι δυνατή η διασύνδεση τους

με άλλες εφαρμογές μέσω ανοιχτών προτύπων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υποστηρίζονται

ανοιχτά, δημόσια πρότυπα (web services), όπως XML, XSL, WSDL, JSON, SOAP, REST, RMI, WebDAV.

Επίσης το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί, συνίσταται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα

ανάπτυξης,  σχεδιασμού  και  διάθεσης  περιεχομένου  έχοντας  ως  στόχο  την  εξασφάλιση  της

διαλειτουργικότητας  αυτού  με  άλλα  πανευρωπαϊκά  συστήματα  ή  υπηρεσίες  ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης.

Ειδικότερα,  οι  ιστότοποι  διάθεσης  των ψηφιακών συλλογών,  τα μεταδεδομένα και  τα ψηφιακά
αρχεία  διαδικτυακής  διάθεσης  θα  πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  τις  «Βασικές  προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών
Πόρων του ΕΚΤ».

7.4.7 Προσβασιμότητα

Τα υποσυστήματα, η βάση δεδομένων καθώς και οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλαίσια του

έργου θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις
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και όρους προσβασιμότητας σε Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για άτομα με

ειδικές ανάγκες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες  στις

προσφερόμενες  υπηρεσίες  και  περιεχόμενο  του  έργου,  η  κατασκευή  τους  θα  πρέπει  να

συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του

Ιστού έκδοση 2.0 (WCAG 2.0),  σε Επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «AΑ» όπου αυτό είναι

δυνατό.  Υπηρεσίες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  διαδικτυακών  τόπων  ή  διαδικτυακών

εφαρμογών  πρέπει  να  τεκμηριώνουν  αναλυτικά  την  εξασφάλιση  της  προσβασιμότητας  βάσει

διεθνών προτύπων και οδηγιών.

Συνεπώς θα πρέπει να  ληφθεί υπόψη o Ν. 4727/2020 , 23/09/2020, που ενσωματώνει την Οδηγία

(ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές

των  οργανισμών  του  δημόσιου  τομέα,  η  οποία,  συμπληρωματικά  της  ήδη  ισχύουσας  εθνικής

νομοθεσίας, καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας, που πρέπει να τηρούνται κατά

το σχεδιασμό,  την ανάπτυξη,  λειτουργία και  συντήρηση των ιστότοπων και των εφαρμογών για

φορητές  συσκευές,  προκειμένου  να  καθίστανται  προσβάσιμα  σε  όλους  τους  χρήστες,

συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και να συμμορφώνεται προς το πρότυπο

ΕΝ 301549  V1.1.2  (2015-04),  «Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT

products and services in Europe»),  εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί  στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στοιχεία  αναφοράς  που  παραπέμπουν  σε  μια  πιο  πρόσφατη  έκδοση  του

ευρωπαϊκού προτύπου, και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ».

7.4.8 Ασφάλεια

Κατά  το  σχεδιασμό  του  Έργου  θα  πρέπει  να  ληφθεί  ειδική  μέριμνα  και  να  δρομολογηθούν  οι

κατάλληλες δράσεις προκειμένου για:

- την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

- την προστασία της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών

- την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

αναζητώντας  και  εντοπίζοντας  με  μεθοδικό  τρόπο  τα  τεχνικά  μέτρα  και  τις

οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, θα πρέπει να

ληφθούν υπόψη και να υπάρχει συμμόρφωση προς τα παρακάτω:

- το  Νόμο  4577/2018  περί  Ενσωμάτωσης  στην  ελληνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας

2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας

προσωπικών δεδομένων(GDPR)

- την  Απόφαση  υπ’  αριθμ  1027  (ΦΕΚ  3739/Β/08.10.2019)  «Θέματα  εφαρμογής  και

διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199).

- τoν Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της

επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη

κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  (Γενικός  Κανονισμός  για  την  Προστασία
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Δεδομένων).

- τις  απαιτήσεις  ασφαλούς  ανάπτυξης  συστημάτων  (securitybydesign και  default)

καθώς  και  οι  απαιτήσεις  προσωπικών  δεδομένων  και  της  ιδιωτικότητας

(privacybydesign and default)

- τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας

στις ΤΠΕ (bestpractices).

7.4.9 Ανοιχτά Δεδομένα

Τα δεδομένα που διαχειρίζεται το παρόν έργο και τα οποία αφορούν αλφαριθμητικά και γεωχωρικά

δεδομένα θα διατίθενται με τρόπο που συνάδει με τις παρακάτω αρχές:

● Πλήρη:  Όλα  τα  δημόσια  δεδομένα  διατίθενται  χωρίς  περιορισμό  εφόσον  δεν

υπόκεινται σε αναγκαίο περιορισμό λόγω προσωπικής φύσης ή διαβάθμισης

● Ταχύτητα δημοσίευσης:  Τα δεδομένα  δημοσιεύονται  όσο  το  δυνατό  γρηγορότερα

ώστε να διατηρούν την χρησιμότητά τους.

● Διαθεσιμότητα: Τα δεδομένα είναι ευρέως διαθέσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος

χρηστών και χρησιμοτήτων.

● Δυνατότητα επεξεργασίας: Τα δεδομένα θα πρέπει να βρίσκονται σε μορφή φιλική

προς υπολογιστική επεξεργασία από την υπάρχουσα τεχνολογία.

● Δεδομένα  χωρίς  διακρίσεις:  Τα  δεδομένα  είναι  διαθέσιμα  σε  όλους/ες  του

ενδιαφερόμενους/ες χωρίς την ανάγκη εγγραφής προσωπικών δεδομένων.

● Ανοιχτά δεδομένα: Τα δεδομένα θα διατίθενται σε μορφή της οποίας καμία οντότητα

δεν θα έχει αποκλειστικό έλεγχο ή πνευματικά δικαιώματα.

● Αποποίηση  πνευματικών  δικαιωμάτων:  Τα  δεδομένα  δεν  δεσμεύονται  από

πνευματικά  δικαιώματα,  πατέντες,  λογότυπα  κτλ.  Λογικοί  περιορισμοί  ωστόσο

μπορούν  να  επιβληθούν  σε  περιπτώσεις  ανάγκης  προσωπικής  προστασίας

δεδομένων, ασφάλειας ή διαβάθμισης.

Η διάθεση των δεδομένων θα γίνει με ομοιογενή τρόπο και θα υπακούει στις προδιαγραφές που

ορίζουν ευρέως διαδεδομένα πρότυπα. Το παρόν έργο θα ταχθεί με τις αρχές της ελληνικής και

ευρωπαϊκής κοινότητας, και θα ακολουθήσει ανοικτά πρότυπα, θα απελευθερώσει τα δεδομένα και

θα επιτρέψει την ανταλλαγή τους μέσω κατάλληλων διεπαφών (ανοικτών  APIs και  Web Services,

πλήρης υιοθέτηση προσέγγισης Web2.0).

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν, με εμπορικό λογισμικό ή με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό

Ανοικτού κώδικα, θα διαθέτουν τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμη μορφή προς κάθε ενδιαφερόμενο

πολίτη ή φορέα.
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7.4.10 Πολυκαναλική προσέγγιση

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και με στόχο τη μέγιστη εξυπηρέτηση του χρήστη, η παροχή

υπηρεσιών και περιεχομένου θα πραγματοποιείται τόσο από ενσύρματα, όσο και από ασύρματα

μέσα πρόσβασης, αλλά και από διαφορετικούς τύπους τερματικών όπως προσωπικός υπολογιστής,

κινητό τηλέφωνο κ.λπ.

Δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια του παρόντος έργου

θα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου, οι χρήστες που διαθέτουν κινητά τηλέφωνα με σύνδεση

στο διαδίκτυο θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μέσω του κινητού

τους  τηλεφώνου  από  οποιοδήποτε  σημείο.  Οι  χρήστες  θα  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  στις

υπηρεσίες  με  τη  χρήση  Smart phones αλλά  και  την  ίδια  λειτουργικότητα  που  θα  είχαν  αν

χρησιμοποιούσαν Η/Υ.

Έτσι  οι  εν  λόγω  υπηρεσίες  που  θα  αναπτυχθούν  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου  θα  είναι

διαθέσιμες  για  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  μέσω  του  διαδικτύου  (internet)  και  θα  είναι

προσβάσιμες από:

● Η/Υ και φορητούς Η/Υ

● Κινητά τηλέφωνα (smart phones)  και  Tablet PC τα οποία έχουν δυνατότητες

πρόσβασης στο διαδίκτυο

● Οποιαδήποτε  άλλη  συσκευή  έχει  πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  μέσω  περιηγητή

ιστοσελίδων (web browser)

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη γκάμα των συσκευών οι οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις

υπηρεσίες  που  θα  υλοποιηθούν,  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  θα  είναι  εύκολα  και  γρήγορα

προσβάσιμες από το σύνολο των πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενου.

7.5 Υπηρεσίες

7.5.1 Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση – Ψηφιακή επιμέλεια και απόθεση

Η  δημιουργία  Ψηφιακού  Αρχείου  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών  Ψηφιοποίησης,  Τεκμηρίωσης,

Ψηφιακής  Επιμέλειας  και  δημιουργία  Ψηφιακού  Αποθετηρίου  το  οποίο  θα  φιλοξενεί  το  σύνολο  του

ψηφιοποιημένου αρχείου του Μουσείου. 

Η ψηφιοποίηση του υλικού θα γίνει ανάλογα με τον τύπο του υλικού προς ψηφιοποίηση, (βιβλία,

πίνακες, χειρόγραφα, χάρτες εποχής κ.λπ.), ακολουθώντας καθιερωμένα πρότυπα. Μετά το πέρας

της  ψηφιοποίησης  θα  πραγματοποιηθεί   η  τεκμηρίωση  του  ψηφιοποιημένου  υλικού  από

εξειδικευμένους  επιστήμονες  σύμφωνα  με  τα  καθιερωμένα  πρότυπα  τεκμηρίωσης,  που

ακολουθούνται σε οργανισμούς με αντίστοιχα είδη αρχείων και συλλογών. Το ψηφιακό αρχείο που

θα παραχθεί,  τα ψηφιακά υποκατάστατα και η ψηφιακή τεκμηρίωση, θα εισαχθεί  στο ψηφιακό

αποθετήριο,  για  να  πραγματοποιηθεί  η  ψηφιακή  επιμέλεια  του  Αρχείου.  Τα  ανωτέρω

παραχθησόμενα από τον ανάδοχο θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Ιδρύματος.
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To ψηφιακό περιεχόμενο που θα παραχθεί θα είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις που σχετίζονται με την

παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου (Open Data) (Οδηγία (ΕΕ) 2019/1024) και τη δυνατότητα

επαναχρησιμοποίησής  του.  Επίσης,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  λάβει  μέριμνα  για  την  υλοποίηση

κατάλληλων προγραμματιστικών διεπαφών (API) για τη διάθεση δεδομένων με τη μορφή των Ανοικτών

Δημόσιων Δεδομένων (open data).  Τέλος το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού θα φιλοξενηθεί  στο

Κυβερνητικό Νέφος (G- Cloud).

7.5.2 Μετάπτωση Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει  το έργο της μετάπτωση των δεδομένων από την υφιστάμενη  υποδομή στο

σύστημα ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων αφού γίνουν ενέργειες  εκκαθάρισης και εμπλουτισμού των

μεταδεδομένων. 

7.5.3 Δημιουργία σεναρίων πολυμεσικών εφαρμογών

Η διαδικασία ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης των συλλογών καθώς και η επιστημονική έρευνα για το

αντικείμενο του έργου θα παράξει το απαιτούμενο υλικό για την τροφοδότηση των εφαρμογών και την

ανάπτυξη σεναρίων για τη δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου των προαναφερθέντων δρασεων. 

Η  διαδικασία  αυτή  περιλαμβάνει  την  τεχνική  καταγραφή  των  απαιτήσεων  και  προδιαγραφών  των

σεναρίων,  σύμφωνα  με  τις  ομάδες  κοινού  στις  οποίες  απευθύνονται,  την  επιλογή  και  επιμέλεια  του

συνοδευτικού ψηφιακού τεκμηριωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στις εφαρμογές και την επιλογή

και επιμέλεια τυχόν τρίτων πηγών περιεχομένου καθώς και τον τελικό σχεδιασμό σεναρίων αξιοποίησης

του ψηφιοποιημένου υλικού και των τρισδιάστατων αναπαραστάσεων σύμφωνα με τις θεματικές που

έχουν τεθεί. Σκοπός της δημιουργίας σεναρίων είναι η απρόσκοπτη εξέλιξη υλοποίησης των εφαρμογών

και η συνέπεια στους στόχους του έργου.  

Τα  ανωτέρω  παραχθησόμενα  από  τον  ανάδοχο  θα  αποτελούν  αποκλειστική  ιδιοκτησία  του

Ιδρύματος.

7.5.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Σε σχέση με την εκπαίδευση των χρηστών για το σύνολο των ηλεκτρονικών εφαρμογών, προτείνεται

η  υιοθέτηση ενός  εκπαιδευτικού  προγράμματος  βασισμένου  στον  εκπαιδευτή και  στη συνέχεια

πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων. Η αιτία για την επιλογή μιας προσεγγίσεως με βάση τον

εκπαιδευτή,  είναι  ότι  η  προσωπική επιβεβαίωση  και  η  ανθρώπινη  επεξήγηση,  παρέχει  μια  πιο

αποτελεσματική  εκπαίδευση,  πέραν  του  ότι  αποτελεί  και  ένα  προσωπικό  κίνητρο  για  τους

εκπαιδευόμενους.

Ειδικότερα οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

● Η  κατάρτιση  και  εκπαίδευση  των  στελεχών  του  ιδρύματος  που  θα  αναλάβουν  την

ανανέωση της βάσης δεδομένων

● Η  ολοκληρωμένη  μεταφορά  τεχνογνωσίας  προς  ένα  ικανό  πυρήνα  στελεχών  του

Ιδρύματος,  οι  οποίοι  θα  αναλάβουν  μετά  το  πέρας  του  έργου  τη  διαχείριση  και  την
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υποστήριξη των συστημάτων, σε συνεργασία με στελέχη του Αναδόχου.

● Η  ανάπτυξη  των  κατάλληλων  δεξιοτήτων  στους  χρήστες  &  διαχειριστές  των

προτεινόμενων συστημάτων, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε

παραγωγική λειτουργία.

● Η επίδειξη του συνόλου της λειτουργικότητας στους χρήστες προκειμένου να επιλυθούν

προβλήματα  των  ενδιαφερόμενων  κατά  τη  διάρκεια  χρήσης  των  προσφερόμενων

υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης

● Η  επίλυση  προβλημάτων  που  σχετίζονται  με  την  αρχική  εξοικείωση  των  χρηστών  &

διαχειριστών των συστημάτων και  τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους

στα νέα εργαλεία.

Η υπηρεσία εκπαίδευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

● Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών τελικών χρηστών

● Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προδιαγραφών για Help Desk και γιαAdministrators

● Ανάπτυξη  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  υλικού(εγχειρίδια)τόσο  για  την  χρήση  του

εξοπλισμού όσο και για την χρήση και διάθεση του λογισμικού (εφαρμογών κ.λπ.).  Τα

ανωτέρω παραχθησόμενα από τον ανάδοχο θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του

Ιδρύματος.

● Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιτυχή υλοποίηση της εκπαίδευσης των διαχειριστών. Σε

όλες τις περιπτώσεις, θεωρείται ότι μετά τη συμμετοχή σε μία σειρά, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν

προσωπική εμπειρία συμμετέχοντας στην υλοποίηση του συστήματος (On-the-job-training).

Η εκπαίδευση θα πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) εβδομάδες και να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- 24 ώρες εκπαίδευσης για ένα (1) διαχειριστή του συστήματος

- 24 ώρες εκπαίδευσης για μία (1) ομάδα των τριών (3) χρηστών του Ιδρύματος

7.5.5 Δράσεις δημοσιότητας

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση
και  ευαισθητοποίηση  όλων των  εμπλεκόμενων  φορέων (τοπική  κοινωνία,  ευρύ  κοινό,  νεανικό  κοινό,
τουριστικό κοινό κ.λπ.). 

Ειδικότερα, θα διοργανωθεί μία (1) ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και
θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και ομιλίες για το έργο. Επίσης, θα γίνει και παραγωγή βασικού έντυπου
ενημερωτικού υλικού για το έργο με στόχο την παρουσίασή του. 

Επιπλέον θα γίνει σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών ενεργειών διαδικτυακής προώθησης με σκοπό την
συνεχή   και  άμεση  ενημέρωση  του  στοχευόμενου  κοινού  για  τη  δράση  και  τις  νέες  υπηρεσίες
χρησιμοποιώντας το ίδιο το μέσο και παρέχοντας άμεση πληροφόρηση στο κοινό που είναι ήδη χρήστης
αυτού.  Συγκεκριμένα  προβλέπεται  ο  σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ειδικών  ενεργειών  διαδικτυακής
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προώθησης μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο
επικοινωνίας και συμβολής στο χτίσιμο και την ενίσχυση της εικόνας ενός οργανισμού πολιτισμού, ενώ
μέσω της αμεσότητας που προσφέρουν ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενδιαφερόμενων κοινοτήτων γύρω
από έναν οργανισμό και το έργο του. Για τους φορείς πολιτισμού είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό και
ανέξοδο εργαλείο μάρκετινγκ που τους επιτρέπει να ενημερώνουν το κοινό τους. Μέσω των κοινωνικών
δικτύων οι φορείς πολιτισμού χτίζουν συνδέσμους και μοιράζονται ιστορίες. Δίνουν τη δυνατότητα στο
κοινό να εμπλακεί ενεργά με το περιεχόμενό τους. Ιδιαίτερα την εποχή της υγειονομικής κρίσης, οι χώροι
πολιτισμού  καλούνται  να  προσφέρουν  προσβάσιμο  πολιτιστικό  περιεχόμενο  με  νέους  τρόπους,
εμπλουτίζοντας την παρουσία τους και προσαρμόζοντάς  τη στα νέα δεδομένα της εποχής.

Σκοπός  της  ένταξης  των  κοινωνικών  δικτύων  στην  επικοινωνία  του  Ιδρύματος  είναι  η  ενίσχυση  του
ψηφιακού  του  αποτυπώματος,  η  καλύτερη  και  πιο  άμεση  επικοινωνία  της  με  το  κοινό  και  τελικά  η
ανάπτυξη ψηφιακών κοινοτήτων. Θα εκπονηθεί ένα πλάνο προώθησης στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το
οποίο  θα  περιλαμβάνει  την  ενίσχυση  των  υφιστάμενων  καναλιών  καθώς  και  την  ενεργοποίηση  του
Φεστιβάλ σε νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κατεύθυνση πάνω στην οποία θα δομηθεί η στρατηγική
του κάθε καναλιού ανά περίπτωση, περιγράφεται παρακάτω: 

 Σχεδιασμός  Πρωτογενούς  περιεχομένου  (photo/short form video/hyperlink redirection)  για
δημοσίευση  σε  επιλεγμένα  ανά  περίπτωση  social media (facebook/instagram/youtube/twitter).
Ενδεικτικά αναφέρουμε σχεδιασμό 3 posts/εβδομάδα ανά προτεινόμενο social media channel.

 Προσαρμογή των παραπάνω εικαστικών (banner design/text ads/  responsive ads) για διαφήμιση σε
επιλεγμένα ψηφιακά μέσα.

 Τεχνικός  σχεδιασμός  ψηφιακής  καμπάνιας  (campaign set up),  για  την  προώθηση  επιλεγμένoυ
περιεχομένου μέσω social media & Google adwords.

 Συγγραφή και προώθηση native advertorial, σε 2 στοχευμένα μέσα.  

 Μηνιαίο  reporting &  συνολική  αποτύπωση  της  καμπάνιας  στην  ολοκλήρωσή  της,  με  καταγραφή
συγκεκριμένων KPIs (key performance indicators).

 To οριστικό  διάστημα  της  καμπάνιας  θα  εξαρτηθεί  από  το  τελικό  περιεχόμενο,  το  οποίο  θα
συμπεριληφθεί στο προωθητικό πλάνο.

7.5.6 Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Κατά την περίοδο εγγύησης «Καλής Λειτουργίας», η οποία θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την οριστική

παραλαβή  του  έργου,  θα  παρέχονται  άνευ  πρόσθετου  οικονομικού  ανταλλάγματος  οι  ακόλουθες

υπηρεσίες:

● Διασφάλιση καλής λειτουργίας εξοπλισμού.

● Διασφάλιση καλής λειτουργίας εφαρμογής/ών.

● Αποκατάσταση  ανωμαλιών  λειτουργίας  (bugs)  της/ων  εφαρμογής/ών.  Κατόπιν  έγγραφης

ειδοποίησης  από  το  Ίδρυμα,  Η  επίλυση  των  προβλημάτων  γίνεται  υπό  συνθήκες  βέλτιστων

επαγγελματικών πρακτικών.

● Εντοπισμός αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση.

● Εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations, διεπαφών με άλλα συστήματα, κ.λπ., με

τις νεώτερες εκδόσεις.
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● Παράδοση  αντιτύπων  όλων  των  μεταβολών  ή  των  επανεκδόσεων  ή  τροποποιήσεων  των

εγχειριδίων εφαρμογής/ών.

● Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – Helpdesk 8 ωρών για όλους τους χρήστες του συστήματος του

Ιδρύματος, διαθέσιμη από τις 8:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Αναλυτική δομή και  οργάνωση του  Help Desk πρέπει  να  συμπεριληφθεί  στην  Τεχνική  Προσφορά του

Αναδόχου.

7.6 Φάσεις Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα 

7.6.1 Χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια  της σύμβασης  ορίζεται   σε   9  μήνες  με  ημερομηνία έναρξης  την ημερομηνία  υπογραφής
της.Επισημαίνεται  ότι  οι  χρόνοι  των  επιμέρους  φάσεων,  είναι  ενδεικτικοί.  Το  προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και οι αντίστοιχες φάσεις του θα πρέπει να ληφθούν ως ελάχιστη
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, όπου στην περιγραφή των φάσεων περιλαμβάνονται τα κατ’ ελάχιστον
ζητούμενα παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσής τους. 

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών,  συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης έργου

παρουσιάζεται στη συνέχεια.

ΦΑΣΕΙΣ/ΜΗΝΕΣ Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9

Φάση 1: Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση, Παραγωγή 
περιεχομένου

                 

Φάση 2: Ψηφιακή απόθεση και διατήρηση                  

Φάση 3: Ψηφιακή Έκθεση - Διάθεση Ψηφιακής 
Συλλογής

                 

Φάση 4: Προμήθεια εξοπλισμού                  

Φάση 5: Δράσεις Δημοσιότητας                   

 

7.6.2 Φάσεις έργου – Πίνακας παραδοτέων
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Φάση Νο 1 Τίτλος
Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση, Παραγωγή 

περιεχομένου

Μήνας Έναρξης 1 Μήνας Λήξης 6

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:

● Τελική επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού

● Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού

● Επιστημονική τεκμηρίωση υλικού

● Συγγραφή ειδικών κειμένων, δημιουργια storyboard

● Μεταφράσεις τεκμηρίωσης και των ειδικών κειμένων στα Αγγλικά

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της παρούσας φάσης είναι:

Π1. Τελική επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού

Π2. Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού

Π3. Επιστημονική τεκμηρίωση

Π4. Μεταφράσεις τεκμηρίωσης

Π5. Δημιουργία σεναρίων εφαρμογών 

Π6. Αναπτυξη storyboard

Π7. Συγγραφή ειδικών κειμένων

Π8. Μεταφράσεις ειδικών κειμένων

Φάση Νο 2 Τίτλος

Υπηρεσίες ψηφιακής απόθεσης, 

Προμήθεια συστήματος ψηφιακής 

διατήρησης (ευρετηρίασης, απόθεσης και 

διάθεσης ψηφιοποιημένης συλλογής)
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Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 4

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:

● Υπηρεσίες ψηφιακής απόθεσης

● Προμήθεια  συστήματος  ευρετηρίασης,  απόθεσης  και  διάθεσης  ψηφιοποιημένης

συλλογής

● Υπηρεσίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της παρούσας φάσης είναι:

Π9.               Υπηρεσίες ψηφιακής απόθεσης

Π10. Υπηρεσίες ανάπτυξης σχεδίου ψηφιακής διατήρησης

Π11. Ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής διατήρησης

Π12. Παραμετροποίηση συστήματος ψηφιακής διατήρησης

Π13. Υλοποιημένη και ελεγμένη μεταφορά δεδομένων στο ως άνω σύστημα

Π14. Εκπαίδευση χρηστών και λειτουργία του ως άνω συστήματος

Π15. Υπηρεσίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων

Φάση Νο 3 Τίτλος
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Διαδικτυακής 

Πύλης και Ψηφιακών Εφαρμογών

Μήνας

Έναρξης
2

Μήνας

Λήξης
9

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:
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● Σχεδιασμος και ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης 

● Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

● Διαδραστικό  video με σύντομη παρουσίαση του συνόλου της συλλογής του

Φορέα

● 3D animated video και μεταδεδομένα για τα 40 αντικείμενα της Ναυτικής

Συλλογής

● Εικονικό Μουσείο - Digital Gallery

● Εικονική έκθεση Ναυτικής Συλλογής

● Διαδραστική εφαρμογή ψηφιακού παζλ

● Εικονική έκθεση Συλλογής Βολανάκη

● Εικονικός χάρτης φάρων

● interactive video "Το εσωτερικό ενός φάρου"

● Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Περιηγήσεις”

● Εφαρμογή πληθοπορισμού "Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας"

● Εφαρμογή "Άκου ένα βιβλίο"

● Εκπαιδευτική  διαδικτυακή  πλατφόρμα  (Εικαστικός  σχεδιασμός,  ανάπτυξη,

παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, π.χ. Video, εκτυπώσιμο υλικό, οδηγίες

στον εκπαιδευτικό)

● Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι για το θαλάσσιο περιβάλλον

● Ψηφιακό,  διαδραστικό  παιχνίδι  “ανακάλυψης” αντικειμένων σε δωμάτιο με

αντικείμενα 

● AR app “ανακάλυψης” των αντικειμενων της Ναυτικής Συλλογής

● Εκπαιδευτικό video για το 3D design και το 3D printing

● Εκπαιδευτική  εφαρμογή  “Σταθμοί  καραντίνας:  Επιδημίες,  αντιμετώπιση,

θεραπεία”

● Εκπαιδευτικό  παιχνίδι  Εικονικής  Πραγματικότητας  “Το  ναυάγιο  των  τριών

θαλασσών: Μυστικά, θησαυροί και γνώσεις”

● Εκπαιδευτική εφαρμογή “Ένα ναυάγιο διηγείται”

● Εκπαιδευτικά video "Η θαλασσα στη λογοτεχνία" - 120 μονόλεπτα video

● Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι στρατηγικής "Κάστρα και πολιορκητές"

● Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  "Γυναίκες  τότε  και  τώρα.  Ιστορίες  για  τα

στερεότυπα"

● Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας “Μπες στη θέση μου”

● Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος ή εχθρός;"

● Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  "Στερεότυπα  και  Αντιλήψεις-  «Εικόνα  σου  είμαι
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κοινωνία και σου μοιάζω»"

● Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Με ένα καΐκι που το λένε «Ευαγγελίστρια»"

● Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι ναυπηγικής

● Παραγωγη 6 συντομων video για τη ναυτιλία

● Ψηφιακή έκθεση "Ψηφιακή έκθεση πολλών επιμελητών "

● Εκπαίδευση  χρηστών  στη  διαχειριση  της  διαδικτυακης  πύλης  και  των

εφαρμογών

● Έλεγχοι και αξιολόγηση συστήματος και εφαρμογών

Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της παρούσας φάσης είναι:

Π16. Διαδικτυακή Πύλη

Π17. Διαδραστικό  video με σύντομη παρουσίαση  του συνόλου της συλλογής του

Φορέα

Π18. 3D animated video και  μεταδεδομένα  για  τα  40  αντικείμενα  της  Ναυτικής

Συλλογής

Π19. Εικονικό Μουσείο - Digital Gallery

Π20. Εικονική έκθεση Ναυτικής Συλλογής

Π21. Διαδραστική εφαρμογή ψηφιακού παζλ

Π22. Εικονική έκθεση Συλλογής Βολανάκη

Π23. Εικονικός χάρτης φάρων

Π24. interactive video "Το εσωτερικό ενός φάρου"

Π25. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας “Περιηγήσεις”

Π26. Εφαρμογή πληθοπορισμού "Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας"

Π27. Εφαρμογή "Άκου ένα βιβλίο"

Π28. Εκπαιδευτική  διαδικτυακή  πλατφόρμα  (Εικαστικός  σχεδιασμός,  ανάπτυξη,

παραγωγή εκπαιδευτικού περιεχομένου, π.χ.  Video, εκτυπώσιμο υλικό, οδηγίες στον

εκπαιδευτικό)

Π29. Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι για το θαλάσσιο περιβάλλον

Π30. Ψηφιακό,  διαδραστικό  παιχνίδι  “ανακάλυψης”  αντικειμένων  σε  δωμάτιο  με

παράξενα αντικείμενα 
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Π31. AR app “ανακάλυψης” των αντικειμενων της Ναυτικής Συλλογής

Π32. Εκπαιδευτικό video για το 3D design και το 3D printing

Π33. Εκπαιδευτική  εφαρμογή  “Σταθμοί  καραντίνας:  Επιδημίες,  αντιμετώπιση,

θεραπεία”

Π34. Εκπαιδευτικό  παιχνίδι  Εικονικής  Πραγματικότητας  “Το  ναυάγιο  των  τριών

θαλασσών: Μυστικά, θησαυροί και γνώσεις”

Π35. Εκπαιδευτική εφαρμογή “Ένα ναυάγιο διηγείται”

Π36. Εκπαιδευτικά video "Η θαλασσα στη λογοτεχνία" - 120 μονόλεπτα video

Π37. Ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι στρατηγικής "Κάστρα και πολιορκητές"

Π38. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γυναίκες τότε και τώρα. Ιστορίες για τα στερεότυπα"

Π39. Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας ”Μπες στη θέση μου”

Π40. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος ή εχθρός;"

Π41. Εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  "Στερεότυπα  και  Αντιλήψεις-  «Εικόνα  σου  είμαι

κοινωνία και σου μοιάζω»"

Π42. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Με ένα καΐκι που το λένε «Ευαγγελίστρια»"

Π43. Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι ναυπηγικής

Π44. Παραγωγη 6 συντομων video για τη ναυτιλία

Π45. Ψηφιακή έκθεση"Ψηφιακή έκθεση πολλών επιμελητών"

Φάση Νο 4 Τίτλος
Προμήθεια Εξοπλισμού και Εγκατάσταση

Συστημάτων 

Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 3

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:

● Προμήθεια εξοπλισμού

● Εγκατάσταση εξοπλισμού και συνοδευτικου λογισμικού

● Υπηρεσία Φιλοξενίας σε Data Center 
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Παραδοτέα

Τα παραδοτέα της παρούσας φάσης είναι:

Π46. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού

Π47. Φιλοξενία σε Data Center

Φάση Νο 5 Τίτλος Υπηρεσίες Δημοσιότητας

Μήνας Έναρξης 9 Μήνας Λήξης 9

Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας φάσης περιλαμβάνουν:

● Γνωστοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στις νέες προσφερόμενες 

υπηρεσίες

● Δημιουργία και υλοποίηση ειδικών δραστηριοτήτων για την ουσιαστική προώθηση του 

διαδικτυακού τμήματος του έργου

● Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας

● Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού

● Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  ειδικών  ενεργειών  διαδικτυακής  προώθησης  μέσω  των

κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Παραδοτέα

Το παραδοτέο της παρούσας φάσης είναι:

Π48. Υπηρεσίες δημοσιότητας

7.7 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το

σχήμα διοίκησης που θα διαθέσει για  την παρακολούθηση και την υλοποίηση του Έργου. Θα πρέπει να

παρουσιάσει αναλυτικά τα μέλη της ομάδας έργου και το ρόλο πού θα αναλάβει να διεκπεραιώσει το
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καθένα  από  αυτά  με  ειδική  αναφορά  των  μελών  που  θα  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τεκμηρίωσης  και

ψηφιακής  επιμέλειας  της  συλλογής  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  Επίσης,  θα  πρέπει  να  περιγράψει  τις

διαδικασίες επικοινωνίας της ομάδας έργου με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και τους υπόλοιπους

σχετιζόμενους με την υλοποίηση της σύμβασης.

Τυχόν  αλλαγή  του  προσωπικού  θα  τελεί  υπό  την  έγκριση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  μετά  από σχετική

εισήγηση της Επιτροπής της παρ.  6.1  του κυρίως μέρους του τεύχους της διακήρυξης και  οι  σχετικές

αποφάσεις θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συναφθείσας σύμβασης.

Η Επιτροπή της παρ. 6.1 θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας ανάπτυξης και

υλοποίησης του Έργου, ενώ την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου θα την έχει ο Ανάδοχος.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 

Η εκτιμώμενη  αξία  της σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό των 619.645,16 € μη περιλαμβανομένου  ΦΠΑ
(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 768.360,00 €, ΦΠΑ 24%: 148.714,84 €)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Πίνακες Συμμόρφωσης 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΗΣ

Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών 
Ενοτήτων 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.1

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.2 

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.3

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.4

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.5

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.6

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.7

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.8

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.9

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.10

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.11

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.12

NAI

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.13

NAI

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.14

NAI

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.15

NAI

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.16

NAI
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΗΣ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.2.17

NAI

Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής   

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.3.1 

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.3.2

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.3.3

ΝΑΙ

Οριζόντιες Απαιτήσεις  

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.1

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.2

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.3

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.4

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.5

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.6

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.7

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.8

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.9

ΝΑΙ

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.4.10

ΝΑΙ

Υπηρεσίες

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.5.1

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.5.2

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.5.3

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της ΝΑΙ
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΏΣΗΣ

παραγράφου 7.5.4

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.5.5

ΝΑΙ

Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Έργου

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.6.1

ΝΑΙ
 

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.6.2

ΝΑΙ

Παραδοτέα Έργου

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.6.3

ΝΑΙ
 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης

Πλήρης συμμόρφωση του Αναδόχου με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 7.6.4

ΝΑΙ
 

Σύστημα Ψηφιακής Διατήρησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

Το λογισμικό θα πρέπει έχει δυνατότητες 
παραμετροποίησης

ΝΑΙ

Γραφικό περιβάλλον, εύκολο στη χρήση, για την 
αντιστοίχιση, εξαγωγή και διάθεση μεταδεδομένων

NAI

Σύστημα εισαγωγής δεδομένων που να καλύπτει τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
CSV,
XML,
OAI_PMH,
FTP,
RDF

NAI

Σύστημα επισκόπησης των πακέτων δεδομένων, 
προσθήκη ετικετών για την οργάνωση τους και 
αναλυτικής επισκόπησης των δεδομένων σε μορφή XML

NAI

Διεπαφή για την χειροκίνητη αντιστοίχιση των σχημάτων 
των μεταδεδομένων και επισκόπηση των αποτελεσμάτων 
πριν τον μετασχηματισμό

NAI

Σύστημα μετασχηματισμού σχημάτων μεταδεδομένων με 
τη χρήση της τεχνολογίας XSLT

NAI
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Σύστημα δημιουργίας του τελικού αποθετηρίου OAI-PMH 
για την διάθεση στο ΕΚΤ

NAI

Συμβατότητα με τα ακόλουθα πρότυπα:
EDM,
LIDO,
ESE,
DC,
MARCXML
EAD,
CARARE

NAI

Σύστημα μετατροπής των μεταδεδομένων σε συμβατό 
πρότυπο με το ΕΚΤ

NAI

Σύστημα διαχείρισης Θησαυρών σε μορφή SKOS, NAI

Εμπλουτισμός μεταδεδομένων με θησαυρούς SKOS NAI

Διάθεση των δεδομένων με τη χρήση τεχνολογίας REST-
API με σκοπό την επανάχρηση

NAI

Σύνδεση με εξωτερικές πηγές (π.χ. Europeana) και την 
αναζήτηση σε αυτές τις πηγές για την εισαγωγή και χρήση
αντικειμένων στις ψηφιακές εκθέσεις και συλλογές.

NAI

Δυνατότητα εξαγωγής και διάθεσης των πακέτων 
μεταδεδομένων με τη μορφή Linked Open Data όπως 
αυτά ορίζονται από τις 5 προδιαγραφές από τον 
Οργανισμό Παγγκοσμίου Ιστού (WWW)

NAI

Σύστημα αυτόματου εμπλουτισμού μεταδεδομένων NAI

Δυνατότητα αυτόματου εμπλουτισμού με τη χρήση 
τεχνολογιών επεξεργασίας φυσικού λόγου, εξαγωγή 
οντοτήτων και αντιστοίχιση σε εξωτερικές πηγές γνώσης 
(π.χ. wikidata)

NAI

Δυνατότητα επισκόπησης και επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων από πολλούς χρήστες

NAI

Δυνατότητα ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων στα 
πακέτα δεδομένων

NAI

Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης θησαυρών SKOS NAI

Δυνατότητα χρήσης εσωτερικών υπηρεσιών NERD (named
entity recognition and disambiguation) με τη χρήση 
τεχνολογίας REST-API

NAI

Web CMS

α/α Περιγραφή Υποχρέωση Απάντηση Παραπομπή

Ενιαία και συνεπής διαχείριση περιεχομένου (Content ΝΑΙ
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Management)

Χρήση τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα ΝΑΙ

Δυνατότητα παραμετρικού ορισμού διαφορετικών τύπων 
περιεχομένου, όπου ο κάθε τύπος θα παρέχει ξεχωριστά πεδία

ΝΑΙ

Εκτεταμένες δυνατότητες κατηγοριοποίησης περιεχομένου 
(όπως απλές και ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις, προαιρετικές, 
υποχρεωτικές και πολλαπλές επιλογές) του περιεχομένου. Η 
κατηγοριοποίηση θα πρέπει να μπορεί να γίνεται είτε μόνο από
τους διαχειριστές είτε και από τους ίδιους τους διαδικτυακούς 
χρήστες (π.χ. μέσω tags ή άλλων κατάλληλων τρόπων)

ΝΑΙ

Δυνατότητα πολυδιάστατης σύνθεσης περιεχομένων (σε ένα 
περιεχόμενο θα πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν 
διάφορα modules, κείμενα, γραφικά, media)

ΝΑΙ

Αυτόματη δημιουργία μικρογραφιών εικόνων, όπου απαιτείται ΝΑΙ

Πλήρης διαχωρισμός εμφάνισης και περιεχομένου μέσω CSS ΝΑΙ

Ύπαρξη theme/template engine πλήρως διαχωρισμένο από το 
περιεχόμενο, επιτρέποντας τη μελλοντική συνολική αλλαγή της
εμφάνισης της ιστοσελίδας

ΝΑΙ

Φιλικά προς τον χρήστη “καθαρά” URLs ΝΑΙ

Πλήρης δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου σε όλη την 
ιστοσελίδα μέσω Full Text Search

ΝΑΙ

Κατάλληλη παρουσίαση των περιεχομένων και δυνατότητα 
εισαγωγής μεταδεδομένων για την βέλτιστη παρουσίαση σε 
μηχανές αναζήτησης (SEO)

ΝΑΙ

User administration με δυνατότητες χειρισμού ομάδων, 
χρηστών (user rights access, delete, create etc.)

ΝΑΙ

Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών κλειστών ομάδων χρηστών 
με αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης (extranet), ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα ελεγχόμενης εισαγωγής και 
επεξεργασίας περιεχομένων

ΝΑΙ

Ευέλικτη δομή αδειών και δικαιωμάτων. Δυνατότητα να 
ανατίθενται πολλαπλοί ρόλοι στον ίδιο χρήστη που 
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο εμπλοκής του στην επιμέλεια του 
περιεχομένου της ιστοσελίδας

ΝΑΙ

Πλήρης πολυγλωσσική υποστήριξη σε επίπεδο διεπαφών 
χρήστη (interface)

ΝΑΙ

Πλήρης πολυγλωσσική υποστήριξη σε επίπεδο περιεχομένου ΝΑΙ

Εύκολη διαδικασία μετάφρασης: το περιεχόμενο προς 
μετάφραση να αντιγράφεται από την αρχική γλώσσα 
διατηρώντας όλες τις συνοδευτικές εικόνες και λοιπό 
οπτικοακουστικό υλικό κατά την εκκίνηση της διαδικασίας 
μετάφρασης

ΝΑΙ
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Ελευθερία στη διαχείριση πολυγλωσσικού περιεχομένου. Το 
σύστημα πρέπει να παρέχει την ευελιξία αυτόνομης 
επεξεργασίας του περιεχομένου σε κάθε γλώσσα

ΝΑΙ

Δυνατότητα ορισμού διαφορετικών στοιχείων στα μενού 
πλοήγησης ανά γλώσσα όπου κρίνεται σκόπιμο

ΝΑΙ

Δυνατότητα επέκτασης των γλωσσών που υποστηρίζει η 
ιστοσελίδα σε μελλοντικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των 
μη λατινικών αλφαβήτων και των γραφών από τα δεξιά προς τα
αριστερά (π.χ. αραβικά, εβραϊκά)

ΝΑΙ

Δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του W3C Web 
Accessibility Initiative (WAI) για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρίες (ΑΜεΑ)

ΝΑΙ

Παροχή εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης των ηχητικών 
και οπτικών περιεχομένων για ΑΜεΑ

ΝΑΙ

Πλήρης επεκτασιμότητα της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας 
μέσω μηχανισμού plug-ins ή modules ώστε να επιτρέπεται η 
περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή της

ΝΑΙ

Δυνατότητα συνεισφοράς περιεχομένου από τους 
διαδικτυακούς χρήστες (user contributed content) με τη μορφή
σχολίων, φωτογραφιών, video

NAI

Σχεδιασμός της διαδικτυακής πύλης έτσι ώστε το περιεχόμενο 
να παρουσιάζεται κατάλληλα στις σύγχρονες κινητές συσκευές 
και ταμπλέτες (smartphones / tablets), λαμβάνοντας υπ’όψη 
τόσο την μειωμένη επιφάνεια οθόνης όσο και την διαφορά 
στον χειρισμό και την πλοήγηση. Στόχος είναι να εμφανίζεται η 
ιστοσελίδα με τον πλέον κατάλληλο τρόπο σε κάθε σύγχρονη 
συσκευή με δυνατότητες αναπαραγωγής HTML. Πιο 
συγκεκριμένα, θα πρέπει η φιλοσοφία εκκίνησης από τις 
κινητές συσκευές να βελτιώνεται σταδιακά (mobile-first 
progressive enhancement) μέσω της τεχνοτροπίας Responsive 
Design, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων από 
320x480 έως 1280x1024. H διαδραστικότητα θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει την 
απρόσκοπτη πλοήγηση τόσο μέσω δακτύλων όσο και μέσω 
ποντικιού - πληκτρολογίου.

NAI

Ελεγχόμενη δημοσίευση περιεχομένων (χρήστης / επισκέπτης 
θα μπορεί να αποθηκεύει / τοποθετεί περιεχόμενο στο 
σύστημα, αλλά η δημοσίευση θα γίνεται από 
προκαθορισμένους χρήστες του συστήματος. Κατά τη 
δημιουργία ενός χρήστη θα ορίζεται εάν μπορεί να δημοσιεύει 
συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένων ΝΑΙ

Δυνατότητα εισαγωγής-εξαγωγής περιεχομένου με τη χρήση 
συγκεκριμένων προτύπων αναπαράστασης και οργάνωσης 
δεδομένων (κατ'ελάχιστο CSV και XML) ΝΑΙ
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Ο ιστότοπος διάθεσης των ψηφιακών συλλογών, τα 
μεταδεδομένα και τα ψηαφιακά αρχεία διαδικτυακής διάθεσης να
συμμορφώνονται με τις “Βασικές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας για την ένταξη συλλογών στον Εθνικό 
Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων του ΕΚΤ 
(http://www.ekt.gr/el/publications/25039 ) ΝΑΙ

Εξοπλισμός

ΑΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

VR headset

Αριθμός τεμαχίων 20    

Το σύστημα περιλαμβάνει:

Ακουστικό VR
Καλώδιο 6M

2 Motion Controllers
Adapter DisplayPort σε mini-

DisplayPort
USB-C σε έναν Adapter

Μετασχηματιστής ρεύματος    

Απεικόνιση 2 x 2.89” LCD    

Ανάλυση 2160 x 2160 per eye    

Μηχανική ρύθμιση IPD ΝΑΙ    

Συχνότητα 90 Hz    

Κάμερες 4 για παρακολούθηση    

Μάσκα προσώπου
Αντικαταστάσιμα μαγνητικά υφασμάτινα
μαξιλάρια προσώπου, ρύθμιση Velcro    

Περιλαμβάνονται καλώδια:  Καλώδιο επιφάνειας εργασίας 6m    

Επεξεργαστής:
Intel Core i5, i7, Intel Xeon E3-1240 v5,
ισοδύναμο ή καλύτερο ή  AMD Ryzen

5, ισοδύναμο ή καλύτερο    

Μνήμη: 8 GB RAM ή περισσότερο    

Έξοδος βίντεο: DisplayPort 1.3    

Θύρα USB: 1x USB 3.0 Type C    

Λειτουργικό σύστημα:
Ενημερωμένη έκδοση των Windows 10

Μαΐου 2019 ή νεότερη έκδοση    

Γραφικά:

Καταναλωτής: NVIDIA GeForce GTX
1080 ή AMD Radeon RX 5700

ή

Επαγγελματικός σταθμός εργασίας:
NVIDIA Quadro P5200 ή AMD Radeon

Pro WX 8200
   

3D printer      

Αριθμός τεμαχίων 10    
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Τεχνολογία εκτύπωσης FDM (Fused Deposition  Modeling)    

Όγκος κατασκευής 25×21×21 cm     

Ύψος στρώματος 0.05 - 0.35 mm    

Στόμιο σωλήνα (Nozzle) 0.4mm    

Κατανάλωση ενέργειας
PLA settings: 80W / ABS settings:

120W    

Μέγιστη θερμοκρασίας στόμιου
(Nozzle)

300℃
   

Μέγιστη θερμοκρασία 
κρεβατιού

120℃
   

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 200mm/s
   

Διάμετρος νήματος 1.75mm
   

Επιφάνεια εκτύπωσης

Αφαιρούμενα μαγνητικά χαλύβδινα
φύλλα με διαφορετικά φινιρίσματα
επιφανειών, θερμαντικό κρεβάτι με

αντιστάθμιση κρύων γωνιών    

Υποστηριζόμενα υλικά
Οποιοδήποτε θερμοπλαστικό,

συμπεριλαμβανομένων Nylon και
Πολυκαρβονικό    

Yλικά

Μεγάλη γκάμα θερμοπλαστικών,
συμπεριλαμβανομένων των PLA,

PETG, ASA, ABS, PC (Polycarbonate),
CPE, PVA/BVOH, PVB, HIPS, PP

(πολυπροπυλένιο), Flex, nGen, Nylon,
Carbon filled, Woodfill     

Print medium SD card
   

Firmware update interface USB port
   

Robot  
   

Αριθμός τεμαχίων 2
   

Σύνθεση & αναγνώριση λόγου Ναι
   

Κίνηση 25 degrees
   

Αναγνώριση ομιλίας και
διάλογος διαθέσιμος

Ναι, για να
αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους.    

Χρώμα Λευκό/γκρι
   

Μέγεθος Υ 580 x Β 275 (χιλ.)
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Βάρος Περίπου 5,5 κιλά
   

Αυτονομία 90 λεπτά. (Ενεργή χρήση)
   

Κάμερες 2 HD κάμερες
   

Χρώμα

Τέσσερα μικρόφωνα, αποστασιόμετρο
σόναρ, δύο πομποί και δέκτες

υπερύθρων, πλακέτα αδράνειας, εννέα
αισθητήρες αφής, οκτώ αισθητήρες

πίεσης    

Wi-Fi Ναι 
   

Χέρια που πιάνουν Ναι
   

Nα περιλαμβάνει λογισμικό Ναι
   

Σελίδα 108





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά
υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του
εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία

Γέννησης:
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα

Ημερομηνία

Απόκτησης

Πτυχίου
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο
Εργοδότ

ης

Θέση13 και Καθήκοντα
στο Έργο 

Απασχόληση στο
Έργο

Περίοδος
(από - έως) Α/Μ

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___

__ /__ / ___

-

__ /__ / ___

13  Ώς ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

A/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Φάση
Έργου /
Πακέτο

Εργασίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
 

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ

 

Υπηρεσίες 
Ψηφιοποίησης 
Τεκμηρίωσης

Φάση 1
 

 Προετοιμασία Φάση 1α   

1

Εκτίμηση 
Κατηγοριοποίηση 
και προετοιμασία 
υλικού προς 
ψηφιοποίηση

Φάση 1α
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης / Υπηρεσίες 
Τεκμηρίωσης

  

2

Ψηφιοποίηση 
πρωτογενούς 
υλικού

Φάση 1β Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης   

3

Τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση 
παραδοσιακού 
καϊκιού 
Ευαγγελίστρια

Φάση 1β Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης   

4

Τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση 40 
αντικειμένων 
ναυτικής συλλογής

Φάση 1β Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης   

5

Τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση 3 
ζωγραφικών έργων 

Φάση 1β Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης   

6

Ηχογραφήσεις 
αποσπασμάτων 
βιβλίων (21 
αποσπάσματα/200 
σελίδες)

Φάση 1β Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης   

7
Επιστημονική 
τεκμηρίωση υλικού

Φάση 1β Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης   

8
Μεταφράσεις 
τεκμηρίωσης

Φάση 1β
Συγγραφή Πολυγλωσικού 
Περιεχομένου

  

9

Ανάπτυξη 
σεναρίων 
εφαρμογών 

Φάση 1β

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

10

Ανάπτυξη 
storyboard 
εφαρμογών

Φάση 1β

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

11

Συγγραφή ειδικών 
κειμένων 
εφαρμογών 

Φάση 1β

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

12

Μεταφράσεις 
ειδικών κειμένων 
εφαρμογών

Φάση 1β
Συγγραφή Πολυγλωσικού 
Περιεχομένου

  

 Υπηρεσίες  Φάση 2
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ψηφιακής 
απόθεσης

13

Υπηρεσίες 
ανάπτυξης σχεδίου 
ψηφιακής 
διατήρησης

Φάση 2
Υπηρεσίες ανάπτυξης και 
παραμετροποίησης λογισμικού 
ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων

  

14

Παραμετροποίηση 
συστήματος 
ψηφιακής 
διατήρησης

Φάση 2
Υπηρεσίες ανάπτυξης και 
παραμετροποίησης λογισμικού 
ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων

  

15

Υλοποιημένη και 
ελεγμένη 
μεταφορά 
δεδομένων στο ως 
άνω σύστημα + 
Υπηρεσίες 
διαχείρισης 
πνευματικών 
δικαιώματων

Φάση 2
Υπηρεσίες ανάπτυξης και 
παραμετροποίησης λογισμικού 
ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων

  

 
Υπηρεσίες 
Ψηφιακής Έκθεσης

Φάση 3
 

16

Διαδικτυακή Πύλη 
(CMS, εικαστικός 
σχεδιασμός, 
ανάπτυξη, 
εκπαίδευση)

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

17

Διαδραστικό video 
με σύντομη 
παρουσίαση του 
συνόλου της 
συλλογής του 
Φορέα

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

18

3D animated video 
και μεταδεδομένα 
για τα 40 
αντικείμενα της 
Ναυτικής Συλλογής

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

19
Εικονικό μουσείο-  
Digital Gallery

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

20
Εικονική έκθεση 
Ναυτικής συλλογής

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

21

Εικονική έκθεση 
Συλλογής 
Βολανάκη

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

22

interactive video 
"το εσωτερικό ενός 
φάρου "

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

23

Εφαρμογή 
Επαυξημένης 
Πραγματικότητας 
“Περιηγήσεις”

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

24 Εφαρμογή Φάση 3
Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών

  

Σελίδα 113





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

πληθοπορισμού 
"Ψηφιακή κιβωτός 
τοπικής ιστορίας"

προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

25
Εφαρμογή "Άκου 
ένα βιβλίο"

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

26

Εκπαιδευτική 
διαδικτυακή 
πλατφόρμα 

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

27

Ψηφιακό 
διαδραστικό 
παιχνίδι για το 
θαλάσσιο 
περιβάλλον

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

28

Ψηφιακό 
διαδραστικό 
παιχνίδι 
«ανακάλυψης» 
αντικειμένων σε 
δωμάτιο με 
παράξενα 
αντικείμενα 

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

29

AR app 
ανακάλυψης των 
αντικειμενων της 
ναυτικής 
συλλογής(για τα 
αντικείμενα της 
μουσειοσκευης)

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

30

Εκπαιδευτικό video
για το 3D design & 
το 3D printing

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

31

Εκπαιδευτική 
εφαρμογή 
«Σταθμοί 
καραντίνας: 
επιδημίες, 
αντιμετώπιση, 
θεραπεία»

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

32

Εκπαιδευτικό 
παιχνίδι Εικονικής 
Πραγματικότητας 
“Το ναυάγιο των 
τριών θαλασσών: 
Μυστικά, θησαυροί
και γνώσεις”

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

33

Εκπαιδευτική 
εφαρμογή «Ένα 
ναυάγιο διηγείται»

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

34

Εκπαιδευτικά 
βίντεο "η θαλασσα 
στη λογοτεχνία" - 
120 μονολεπτα 
βίντεο 

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

35 Ψηφιακό Φάση 3 Ανάπτυξη/προμήθεια   
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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

διαδραστικό 
παιχνίδι 
στρατηγικής 
"Κάστρα και 
πολιορκητές"

συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

36

Εκπαιδεύτικό 
πρόγραμμα 
"Γυναίκες τότε και 
τώρα. Ιστορίες για 
τα στερεότυπα"

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

37

Εφαρμογής 
Εικονικής 
πραγματικότητας 
«Μπες στη θεση 
μου»

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

38

Εκπαιδεύτικό 
πρόγραμμα 
"Πληροφορία τότε 
και τώρα. Φίλος ή 
εχθρός;"

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

39

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 
"Στερεότυπα και 
Αντιλήψεις- 
«Εικόνα σου είμαι 
κοινωνία και σου 
μοιάζω»"

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

40

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα "Με 
ένα καΐκι που το 
λένε 
«Ευαγγελίστρια»"

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

41

Ψηφιακό 
διαδραστικό 
παιχνίδι 
ναυπηγικής

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

42

Παραγωγη 6 
συντομων βίντεο 
για την ναυτιλία

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

43
Ψηφιακή έκθεση 
“FestivalWiki”

Φάση 3

Ανάπτυξη/προμήθεια 
συστημάτων/πλατφορμών/εφαρμογών
προβολής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, 
αξιοποίησης πολιτιστικού υλικού 

  

 

Προμήθεια 
Εξοπλισμού/ 
Λογισμικού 
(παραμετροποίηση,
και θέση σε 
λειτουργία 
φιλοξενία 
δεδομένων καθ 
ολη την διάρκεια 
του έργου)

Φάση 4
 

44

Φιλοξενία 
Ψηφιοποιημένου 
Υλικού 

Φάση 4
Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού 
και σχετικών αδειών χρήσης

  

45 Μικρό Φάση 4 Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού   
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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

ανθρωποειδές  
ρομπότ για 
εκπαιδευτική 
χρήση

και σχετικών αδειών χρήσης

46 Γυαλιά 3D Φάση 4
Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού 
και σχετικών αδειών χρήσης

  

47 3D Printers Φάση 4
Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού 
και σχετικών αδειών χρήσης

  

 
Υπηρεσίες 
δημοσιότητας

Φάση 5
 

48   Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής   

      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθ................ για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ……….. του ………….οδός …………. αριθμός … ΤΚ………..,}

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… β)……….…. οδός.............................

αριθμός.................ΤΚ……………… γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού
των  ευρώ.........................,  για  τη  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  (συμπληρώνετε  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) ….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)
……………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι
τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: του εν λόγω προσώπου.}

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας

ατομικά για  κάθε  μια  από αυτές και  ως αλληλέγγυα και  εις  ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ  τους εκ  της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης,  ύστερα  από  έγγραφη  δήλωσή  σας,  με  την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο
το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Β. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ……….. του ………….οδός …………. αριθμός … ΤΚ………..,}

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού
των ευρώ.........................,  για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό...................  που αφορά στο
διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε  τον  τίτλο  του  έργου)  …….………..……  συνολικής  αξίας  (συμπληρώνετε  το  συνολικό
συμβατικό  τίμημα  με  διευκρίνιση  εάν  περιλαμβάνει  ή  όχι  τον  ΦΠΑ)  ………........,  σύμφωνα  με  τη  με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το  ανωτέρω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο
το οποίο δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Γ. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ……….. του ………….οδός …………. αριθμός … ΤΚ………..,}{Σε περίπτωση
μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων  μεταξύ  τους  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας},  για  την  λήψη
προκαταβολής  για  τη  χορήγηση  του  …%  (συμπληρώνετε  το  συνολικό  ποσοστό  της  λαμβανόμενης
προκαταβολής)  της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ …………  (συμπληρώνετε το
συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής)  σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη
Διακήρυξή  σας  με  αριθμό……….,  στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού  της  (συμπληρώνετε  την  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ………
……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή
όχι  τον ΦΠΑ)  ...................................,  και  μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο
καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ........................., , πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής
που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ
των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή
του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή
μας.

Το  παραπάνω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας

καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την

παρ. Error: Reference source not found της παρούσας )».

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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Δ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................                    Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: την Αναθέτουσα Αρχή      

Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ.......................

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση φυσικού προσώπου ……….. του ………….οδός …………. αριθμός … ΤΚ………..,}

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................  (<συμπληρώνετε  το  συνολικό  συμβατικό  τίμημα  με
διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης
που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό ……………. Διακήρυξη της
Αναθέτουσα Αρχής.

Το  παραπάνω  ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή  σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας

καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο
το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII  – Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του
παρόντος  Διαγωνισμού,  από  το  φυσικό  πρόσωπο  το  οποίο  είναι  το  ίδιο  Προσφέρων  ή  Νόμιμος
Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  η  εν  γένει  ασφάλεια  και  προστασία  των  συναλλαγών.  Τα  δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α)  Φορείς  στους  οποίους  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  ενεργειών  για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV.  Τα  δεδομένα  θα  τηρούνται  για  χρονικό  διάστημα  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τη  διάρκεια  της
εκτέλεσης της σύμβασης,  και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI.  H Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  υποχρέωση  να  λαμβάνει  κάθε  εύλογο  μέτρο  για  τη  διασφάλιση  του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Σχέδιο Σύμβασης 

              Αθήνα, ../../….
Αρ. πρωτ.........

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
για το έργο με τίτλο: 

«Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσεων»
Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Στην Αθήνα σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1.  Το  Ίδρυμα  Αικατερίνης  Λασκαρίδη που  εδρεύει  στον  Πειραιά,  οδός  2ας  Μεραρχίας  36  και  Ακτής
Μουτσοπούλου,  Τ.Κ.  18535 (ΑΦΜ:  998695926,  Δ.Ο.Υ.:  …………….),  νομίμως  εκπροσωπούμενο  από  τον
Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Μαζαράκη - Αινιάν (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»), 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την
επωνυμία  ………….και  με  το  διακριτικό  τίτλο  «..........................»,  που  εδρεύει  ......................................
(ΑΦΜ:.....................,  ΔΟΥ:  .................),  νομίμως  εκπροσωπούμενο  (μόνο  για  νομικά  πρόσωπα)  από
τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»). 

Έχοντας υπόψιν:

1.  Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  .............  διακήρυξη  (ΑΔΑΜ……………..)  και  τα  λοιπά έγγραφα της  σύμβασης  που
συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

2. Την υπ’ αρ. …….… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της
διαδικασίας (ΑΔΑΜ………………………), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την με αρ.
πρωτ.  ……………  ειδική  πρόσκληση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  προς  τον  Ανάδοχο  για  την  υπογραφή  του
παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την …………………..

3. Την από …… υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ.
(2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016. [μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]

4. Ότι  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περιπτ.  42 του
ν.4412/2016:

- η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης»,

- η προσφορά του Αναδόχου.

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την: 
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α)  υπ’  αριθ.  ..............  εγγυητική  επιστολή  της  τράπεζας/  πιστωτικού  ιδρύματος/  χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των
όρων του παρόντος συμφωνητικού

β)  την  υπ’  αριθ.  ..............  εγγυητική  επιστολή  της  τράπεζας/  πιστωτικού  ιδρύματος/  χρηματοδοτικού
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή του
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ....................., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης και του/των Παραρτήματος/Παραρτημάτων  …………

Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της
σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2022ΣΕ11910019).

Η σύμβαση αφορά στην Πράξη: «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση
και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020» με βάση
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3157/02.06.2022 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ και ΤΑ και έχει λάβει κωδικό MIS 5093241.

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται  από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες από
την ημέρα της υπογραφής της.

3.2.  Η   συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  μπορεί  να  παρατείνεται  (χωρίς  αύξηση  του  οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης)  μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50%
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αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή: 

4.1.  ότι,  σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1 της Διακήρυξης,  τηρεί και  θα εξακολουθήσει  να τηρεί κατά την
εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α’(και   του  ν.
4412/2016).   Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ  όλη τη διάρκεια ́
της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………..., πλέον ΦΠΑ 24%.

5.2.  Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης  και
συγκεκριμένα: 

………………………………..

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και
με  τον τρόπο που προβλέπεται  στη Διακήρυξη και  λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης.  Ιδίως ο Ανάδοχος
βαρύνεται με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
20 %.
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5.5.  Με κάθε  πληρωμή θα γίνεται  η  προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

Άρθρο 7
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών

7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που
καθορίζονται στα άρθρα 6.1 και 6.2  της Διακήρυξης. 

7.2.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  ή/και  να  υποβάλει  τα  παραδοτέα  στην
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2 της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με
το άρθρο 6.2.2 της Διακήρυξης.  

7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στο άρθρο 6.3 της Διακήρυξης.  

7.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και  δεν έχει  εκδοθεί  από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής  ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5 της Διακήρυξης. 

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5 της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου,  πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  παρούσα  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

Άρθρο 8
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση

8.1.  Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και
παραδοτέων,  με  έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής  μπορεί  να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης.
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8.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
8.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 9
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

9.1.  Ο  Ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που
απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από
την  παρούσα σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  κατόπιν  τήρησης  της
σχετικής  διαδικασίας  και  οι  κυρώσεις/αποκλεισμός  που  προβλέπονται  στο  ως  άνω  άρθρο  5.2.1  της
Διακήρυξης.

9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει  η  παραταθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα
παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος.   Αν  οι  υπηρεσίες  παρασχεθούν  από
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του
ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης.

Άρθρο 10
Υπεργολαβία

10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1 της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις  και  ευθύνες  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  λόγω  ανάθεσης  της  εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 

10.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το
άρθρο 4.4.2.  της Διακήρυξης,  ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα,  τα στοιχεία
επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην
εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας  του Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και  οφείλει
να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

10.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει  τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  για τους υπεργολάβους,
όπως  αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3   της  Διακήρυξης  και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της

Σελίδα 127





Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης:  «Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα
γνώσεων» Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

παραγράφου  2.2.9.2   της  Διακήρυξης   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  4.4.3  της  Διακήρυξης.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης
που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3 της Διακήρυξης.

10.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται
να  τηρήσει  τις  υποχρεώσεις  που  περιλαμβάνονται  σε  αυτή.  Η  ως  άνω  δέσμευση  περιέρχεται  στην
αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. 

Άρθρο 11
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1.Η  παρούσα  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της
Διακήρυξης.

Δεν επιτρέπεται τροποποίηση της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12
Ανωτέρα Βία

12.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
12.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  ολοκληρωθεί,  όταν  παραληφθούν  οριστικά,  ποσοτικά  και  ποιοτικά  οι
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 14
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Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζονται  στο  άρθρο  4.6  της  Διακήρυξης,  να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 15
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1.  Η  παρούσα  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο  και  ειδικότερα  α)  από  το  θεσμικό  πλαίσιο  που
αναφέρεται στο άρθρο 1.4 της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.  

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.1 (Παρακολούθηση της σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα
δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο
άρθρο 5.3 της Διακήρυξης. 

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή
το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της
Διακήρυξης. 

Άρθρο 16

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

Τα  αντισυμβαλλόμενα  μέρη  αναλαμβάνουν  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την
εφαρμογή  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/  General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α. Ώς  προς  την  επεξεργασία  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  των  προσωπικών  δεδομένων  του  Αναδόχου
συμπεριλαμβανομένων  των  προστηθέντων/  συνεργατών/  δανειζόντων  εμπειρία/  υπεργολάβων  του,
ισχύουν τα παρακάτω:

Ο  Ανάδοχος  συναινεί  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  εκτέλεσης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης  και
επιτρέπει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  να  προβεί  σε  αναζήτηση-επιβεβαίωση  όλων  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών,  καθώς  και  στην  αναγκαία  επεξεργασία  και  διατήρηση  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει  την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  προβεί  σε  συλλογή  και  επεξεργασία  (π.χ.  συλλογή,  καταχώριση,  οργάνωση,
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  όπως:  (α)  επίσημων  στοιχείων  ταυτοποίησης,  (β)  στοιχείων
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επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ)
γενικών πληροφοριών,  (ε)  στοιχείων πληρωμής,  χρηματοοικονομικών  πληροφοριών και  λογαριασμών,
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων
εμπειρία/υπεργολάβων)  αποθηκεύονται  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης  της
σύμβασης,  και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς   ή  ελέγχους  χρηματοδοτών  ή  άλλους  προβλεπόμενους  ελέγχους  από  την  κείμενη
νομοθεσία,  εκτός  εάν  η  νομοθεσία  προβλέπει  διαφορετική  περίοδο  διατήρησης.  Σε  περίπτωση
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’  όλη  την  διάρκεια  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  τηρεί  και  επεξεργάζεται  τα  προσωπικά  δεδομένα  ο
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον  οποίο  έχουν  συλλεχθεί  παρά  μόνον  υπό  τους  όρους  και  προϋποθέσεις  του  άρθρου  24  του  ν.
4624/2019.

Η διαβίβαση  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την  Αναθέτουσα  Αρχή σε άλλο  δημόσιο  φορέα
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

B. Ώς  προς  την  επεξεργασία  από  τον  ανάδοχο  προσωπικών  δεδομένων  στο  πλαίσιο  εκτέλεσης  των
συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  άρθρου  28  ΓΚΠΔ.  Ειδικότερα,  ισχύουν  τα
παρακάτω:

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την
επεξεργασία, 

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο  III
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που
απορρέουν  από  τα  άρθρα  32  έως  36  ΓΚΠΔ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τη  φύση  της  επεξεργασίας  και  τις
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 

ζ)  κατ’  επιλογή  του  υπευθύνου  επεξεργασίας  (αναθέτουσα  αρχή),  διαγράφει  ή  επιστρέφει  όλα  τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών
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επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η)  θέτει  στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας  κάθε  απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει
τους  ελέγχους,  περιλαμβανομένων  των  επιθεωρήσεων,  που  διενεργούνται  από  τον  υπεύθυνο
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 17
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού  συντάχθηκε  η  παρούσα  σύμβαση  σε  τρία  (3)  αντίτυπα,  αναγνώσθηκε  και  υπογράφηκε  ως
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο

Κωνσταντίνος Μαζαράκης - Αινιάν …………………………..
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης
δεν  ενήργησα/ενεργήσαμε  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  και  ότι  θα  εξακολουθήσω/ουμε  να
ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με
και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2)  δεν  πραγματοποίησα/ήσαμε  ενέργειες  νόθευσης  του  ανταγωνισμού  μέσω  χειραγώγησης  των
προσφορών,  είτε  ατομικώς  είτε  σε  συνεργασία  με  τρίτους,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  δίκαιο  του
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη
της  σύμβασης  παράνομες  πληρωμές  για  διευκολύνσεις,  εξυπηρετήσεις  ή  υπηρεσίες  που  αφορούν τη
σύμβαση  και  τη  διαδικασία  ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της
σύμβασης,  άμεσα ή  έμμεσα,  οποιαδήποτε υλική εύνοια,  δώρο ή αντάλλαγμα  σε  υπαλλήλους  ή μέλη
συλλογικών  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,  καθώς  και  συζύγους  και  συγγενείς  εξ  αίματος  ή  εξ
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα,
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας  αρχής,  ούτε  θα  παράσχω-ουμε  παραπλανητικές  πληροφορίες  οι  οποίες  ενδέχεται  να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες
παρακολούθησης και παραλαβής),  την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης,
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7)  ότι  θα  απέχω/ουμε  από  οποιαδήποτε  εν  γένει  συμπεριφορά  που  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 
8)  ότι  θα  δηλώσω/ουμε  στην  αναθέτουσα  αρχή,  αμελλητί  με  την  περιέλευση  σε  γνώση  μου/μας,
οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,
οικογενειακών,  οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
μου-μας,  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  μου-μας  που  χρησιμοποιούνται  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που
εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να
επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της  αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των
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μελών των οργάνων διοίκησής  της ή/και  των συζύγων και  συγγενών εξ  αίματος  ή εξ  αγχιστείας,  κατ’
ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων,
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] 

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε
για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων  που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την
επωνυμία  ………….και  με  το  διακριτικό  τίτλο  «..........................»,  που  εδρεύει  ......................................
(ΑΦΜ:  .....................,  ΔΟΥ:  .................,)  νομίμως  εκπροσωπούμενο  (μόνο  για  νομικά  πρόσωπα)  από
τον ......................................... 

 

Σελίδα 133




	Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Πράξη
	«Από το Αιγαίο στο Ιόνιο: Μια θάλασσα γνώσεων»
	Διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
	Με κωδ. ΟΠΣ 5093241
	Περιεχόμενα
	1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
	1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
	1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
	1.4 Θεσμικό πλαίσιο
	1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
	1.6 Δημοσιότητα
	1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

	2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
	2.1 Γενικές Πληροφορίες
	2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
	2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
	2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
	2.1.4 Γλώσσα
	2.1.5 Εγγυήσεις
	2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

	2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
	2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
	2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
	2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
	2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
	2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
	2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
	2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
	2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία
	2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
	2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
	2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα


	2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
	2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

	2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
	2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
	2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
	2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
	2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
	2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
	2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
	2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
	2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών


	3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
	3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
	3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

	3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
	3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
	3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
	3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

	4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)
	4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
	4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
	4.4 Υπεργολαβία
	4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
	4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

	5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	5.1 Τρόπος πληρωμής
	5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
	5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
	5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

	6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
	6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
	6.2 Διάρκεια σύμβασης
	6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
	6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
	ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	7.1 Περιβάλλον της σύμβασης
	7.1.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών & της λειτουργίας της Α.Α.
	7.1.2 Σκοπός & στόχοι του έργου
	7.1.3 Αντικείμενο της σύμβασης

	7.2 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων
	7.2.1 Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση- Δημιουργία Ψηφιακού Αρχείου
	7.2.2 Σύστημα ψηφιακής διατήρησης τεκμηρίων
	7.2.3 Ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης
	7.2.4 Εικονικό Μουσείο - “Digital gallery”
	7.2.5 Ψηφιακό, ερμηνευτικό έκθεμα “Άκου ένα βιβλίο”
	7.2.6 Εφαρμογή ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας “Περιηγήσεις” για κινητές συσκευές
	7.2.7 Εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing) “Ψηφιακή κιβωτός τοπικής ιστορίας”
	7.2.8 Εκπαιδευτική, διαδικτυακή πλατφόρμα
	7.2.9 Phygital μουσειοσκευή
	7.2.9.1 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι για το θαλάσσιο περιβάλλον
	7.2.9.2 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι “ανακάλυψης” αντικειμένων σε δωμάτιο με παράξενα αντικείμενα
	7.2.9.3 Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη Ναυτική Συλλογή
	7.2.10 Εκπαιδευτική εφαρμογή “Σταθμοί καραντίνας: Επιδημίες, αντιμετώπιση, θεραπεία”
	7.2.11 Εκπαιδευτικό παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας “Το ναυάγιο των τριών θαλασσών: Μυστικά, θησαυροί και γνώσεις”
	7.2.12 Εκπαιδευτική εφαρμογή “Ένα ναυάγιο διηγείται”
	7.2.13 Εκπαιδευτικά video “Η θάλασσα στη λογοτεχνία”
	7.2.14 Ψηφιακό, διαδραστικό παιχνίδι στρατηγικής "Κάστρα και πολιορκητές"
	7.2.15 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Γυναίκες τότε και τώρα. Ιστορίες για στερεότυπα”
	7.2.16 Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας “Μπες στη θέση μου”
	7.2.16.1 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος ή εχθρός;”
	7.2.16.2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στερεότυπα και Αντιλήψεις - «Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω»”
	7.2.17 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Με ένα καΐκι που το λένε «Ευαγγελίστρια»”
	7.2.18 Ψηφιακή έκθεση "Ψηφιακή έκθεση πολλών επιμελητών "
	7.2.19 Εξοπλισμός

	7.3 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής
	7.3.1 Τεχνολογίες και Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου
	7.3.2 Γενικές Αρχές Σχεδιασμού Συστήματος
	7.3.3 Φυσική Αρχιτεκτονική

	7.4 Οριζόντιες Απαιτήσεις
	7.4.1 Συμβατότητα με το G-Cloud
	7.4.2 Υψηλή απόδοση / Επεκτασιμότητα (Scalability)
	7.4.3 Ευκολία διαχείρισης - διαχείριση ποιοτικών ελέγχων
	7.4.4 Ευελιξία
	7.4.5 Ευχρηστία
	7.4.6 Διαλειτουργικότητα
	7.4.7 Προσβασιμότητα
	7.4.8 Ασφάλεια
	7.4.9 Ανοιχτά Δεδομένα
	7.4.10 Πολυκαναλική προσέγγιση

	7.5 Υπηρεσίες
	7.5.1 Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση – Ψηφιακή επιμέλεια και απόθεση
	7.5.2 Μετάπτωση Δεδομένων
	7.5.3 Δημιουργία σεναρίων πολυμεσικών εφαρμογών
	7.5.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
	7.5.5 Δράσεις δημοσιότητας
	7.5.6 Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»

	7.6 Φάσεις Υλοποίησης – Χρονοδιάγραμμα
	7.6.1 Χρονοδιάγραμμα
	ΦΑΣΕΙΣ/ΜΗΝΕΣ
	7.6.2 Φάσεις έργου – Πίνακας παραδοτέων

	7.7 Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
	ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	8.1 Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Σχέδιο Σύμβασης


		2022-11-21T12:44:39+0200
	InDigital S.A.




