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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ» ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Ο Δήμος Αμοργού (εφεξής καλουμένη ως «η Αναθέτουσα Αρχή») λαμβάνοντας υπόψη 
τις διατάξεις: 
 
1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.  
2. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως ισχύει.  
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/08-06-2006), όπως ισχύει.  
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει.  
5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει.  
6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-
2011), όπως ισχύει.  
7. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει.  
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
143/τ.Α΄/28-06-2014), όπως ισχύει.  
9. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει. 

 
 

 
 

 

 

 
10. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.  145/τ.Α’/05-
08-2016), όπως ισχύει. 
11. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), 
όπως ισχύει.  
12. Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-
2016).  
13. Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει.  
14. Την με αρ. πρωτ. 12362/21/09/2018 προέγκριση του τεχνικού δελτίου της ΓΓΨΠ(ΑΔΑ: 
ΩΓΕ8465ΧΘ0-ΜΘΞ) 
15. 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. 
16. Την υπ’ αριθμ. 07/2020 τεχνική μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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17. Την υπ’ αριθμ. 56/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται 
η μελέτη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και καθορίζονται οι όροι του διαγωνισμού. 
18. Την υπ’ αριθμ.  24/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής περί δέσμευσης πίστωσης με Κ.Α.Ε. 64.7326.08, ποσού 70.000,00 € και έγκρισης 
της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ανάπτυξης ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ. 
19. Της Απόφασης Χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΥΚΡ7ΛΞ-Λ1Η) της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
20. Την με αριθμό 113/2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Αμοργού  
(ΑΔΑ: ΨΚΔ6ΩΨΡ-Ι5Η) με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης της προ 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης. 
21. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 
20REQ006600944 
 
 
                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
 
Τη διενέργεια ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ», προϋπολογισμού 48.387,10 € (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/2020 τεχνική μελέτη.  
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ 
αριθμ. 07/2020 τεχνική μελέτη,  η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) της προμήθειας ανέρχεται 
στο ποσό των 48.387,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 60.000,00 €. Η προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη, με κωδικό CPV 72211000-7, θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.7326.08  του 
προϋπολογισμού για το έτος 2020. Το νόμισμα της προσφερόμενης τιμής θα είναι σε 
ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 
πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ(8) μήνες. 
 
 

CPV: 72211000-7 

Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

Μερικό 
Σύνολο 

άνευ ΦΠΑ 

Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης 
φορητών συσκευών σε σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
Α/Μ 3,50 1.853,93 € 6.488,76 € 
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Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης 
με χρήση φορητών συσκευών 
στον Πύργο της Αγίας Τριάδας 
και στην Έκθεση κειμηλίων της 

Χοζοβιώτισσας  

Α/Μ 3,50 1.853,93 € 6.488,76 € 

Εφαρμογή εικονικής περιήγησης 
με χρήση 3600 τεχνολογίας 
αποκλειστικά στις φορητές 
συσκευές των επισκεπτών  

Α/Μ 4,00 1.685,39 € 6.741,57 € 

Διαδικτυακή εφαρμογή 
παρουσίασης πανηγυριού/ 

εκδήλωσης στη νησί 
Α/Μ 3,00 1.685,39 € 5.056,18 € 

Δημιουργία τρισδιάστατων 
μοντέλων από τηνΈκθεση 

κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας (3 
αντικείμενα) 

ΤΜΧ 3,00 539,33 € 1.617,98 € 

Υπηρεσίες Συλλογής 
Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης 

για δέκα (10) σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος (ελληνικά και 
αγγλικά - 4.000 χαρακτήρες/ 

γλώσσα) 

Α/Μ 4,25 1.685,39 € 7.162,92 € 

Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή 
ανάλυσης για δέκα (10) σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 250,00 10,11 € 2.528,09 € 

Δημιουργία πανοραμικών 
φωτογραφιών σε εξωτερικό και 
εσωτερικό χώρο για τα σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 63,00 32,10 € 2.022,30 € 

Υπηρεσίες πτήσεων με drone για 
την εξωτερικής αποτύπωση των 

σημείων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 1,00 1.820,22 € 1.820,22 € 

Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ 
για δέκα (10) σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 10,00 269,66 € 2.696,63 € 

Δημιουργία ηχητικών αρχείων 
(speakage) σε ελληνικά/ 

αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά για 
πέντε (5) σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 5,00 134,83 € 674,16 € 

Υπηρεσίες Μετάφρασης από 
ελληνικά σε αγγλικά για όλα τα 
σημεία ενδιαφέροντος (4.000 

χαρακτήρες- 1 σελίδα Α4/ 
σημείο) 

ΣΕΛΙΔΕΣ 40,00 26,97 € 1.078,65 € 

Εκπαίδευση Χρηστών στα 
εργαλεία διαχείρισης του 

πολιτιστικού περιεχομένου 
Α/Μ 0,25 1.685,39 € 421,35 € 

Υπηρεσίες Πιλοτικής και 
Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Α/Μ 0,25 1.685,39 € 421,35 € 
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Οργάνωση εκδήλωσης 
παρουσίασης και προβολής του 

έργου 

Κατ΄ 
αποκοπή 

1,00 674,16 € 674,16 € 

Δημιουργία και Εκτύπωση 
εντύπων για την προβολή του 

έργου σε 2 γλώσσες (έντυπο Β5) 
ΤΜΧ 2000 0,90 € 1.806,74 € 

Εκτύπωση χαρακτηριστικών 
σήμανσης (QR tags) σε όλα τα 

σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και σε 

σημεία κατεύθυνσης προς τα 
σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 100 3,37 € 337,08 € 

Υπηρεσίες προβολής των 
εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
Α/Μ 1 350,19 € 350,19 € 

   
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
48.387,10 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

60.000,00 € 

 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους εργασιών του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν 
θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη εντύπων θα απορρίπτονται. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.   
 
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα 
ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να 
φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό σύνολο. 
 
Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να γίνουν 
αποδεκτά στον διαγωνισμό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε επιμέρους εργασία. Η 
προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της διακήρυξης. Προσφορές με 
συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του συνόλου των εργασιών, 
απορρίπτονται. 

Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο και 
σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις 
προαναφερόμενες διατάξεις. Για ότι δεν έχει  προβλεφθεί  ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
3.1. Η σύμβαση προμήθειας. 
3.2. Οι  όροι της διακήρυξης. 
3.3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
3.4. Η τεχνική μελέτη. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα είναι συνοπτικός με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών και με 
κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης 
σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας, η οποία θα προκύψει από τη 
βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με τη 
χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη 
βαθμολογία, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρ. 12 της παρούσας.  Η κατακύρωση θα 
γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 
της αναθέτουσας αρχής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της έδρας της αναθέτουσας αρχής, με 
διεύθυνση Χώρα Αμοργού Τ.Κ 84008 , Αμοργός, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά το πέρας δώδεκα (12) ημερών από την 
επομένη της δημοσίευσης της παρούσας Διακήρυξης στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», ήτοι 
την 24η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη από τις 10:00 π.μ μέχρι τις 11:00 π.μ (ώρα λήξης 
συλλογής προσφορών), εκτός και αν η υποβολή των προσφορών συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή και μετά το πέρας της ώρας αυτής. 

Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη 
ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα και την ίδια ώρα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Αναθέτουσα 
Αρχή από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους τους, επί αποδείξει (αριθμός 
πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα παραλαβής), εντός ενός ενιαίου και σφραγισμένου 
φακέλου. 
 
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο  μέχρι την  καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο. 
 
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής, ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα 
αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των 
προσφερόντων. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από την παρούσα. 
 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να 
συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 
αρμόδιας Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη 
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
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Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
 
6.1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης  στα  
γραφεία της Αναθέτουσας αρχής, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. Επικοινωνίας: 
2285360230). 
6.2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει και επίσης θα 
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 
6.3. Το κόστος δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης στις εφημερίδες αρχικής και 
τυχόν επαναληπτικής βαρύνει τον ανάδοχο. 
6.4. Τέλος η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων «ΚΗΜΔΗΣ», κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 και στην υπ’ αριθμ. 
57654/22-05-2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  
 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  καθώς και 
ενώσεις οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα:  
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 άνω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.       

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

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Για την τεκμηρίωση της κάθε 
προϋπόθεσης, πρέπει να υποβάλουν στην τεχνική του προσφορά (στον φάκελο και με 
ποινή αποκλεισμού, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την καταλληλότητα για την άσκηση της συγκεκριμένης 
επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό demo των εφαρμογών της 
προσφερόμενης πλατφόρμας με την μορφή online συστήματος στο διαδίκτυο και 
apk (για τις mobile εφαρμογές). 
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 Ο υποψήφιος να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(π.χ. αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι, ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
τεχνογνωσία, ποιότητα και αισθητική εκτύπωσης, εμπρόθεσμη παράδοση ειδών, 
αποτελεσματικότητα, πιστοποίηση εξοπλισμού εκτύπωσης, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης, συμβάσεις/τιμολόγια, κλπ.). 

 
Ειδικότερα, πρέπει να επιβεβαιώσει: 
α) ότι δραστηριοποιείται κατά το διάστημα 2019, 2018, 2017 στον τομέα της 
ανάπτυξης εφαρμογών διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου μέσω web και Mobile 
εφαρμογής με αποδεδειγμένη τριετή (3) εμπειρία στον εν λόγω τομέα.  

 
 
Για την πιστοποίηση των παραπάνω ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει στο 
φάκελο της προσφοράς του τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα 
παραλαβής (για την περίπτωση που ο πελάτης είναι δημόσιος οργανισμός), ενώ για την 
περίπτωση έργου που αφορά ιδιώτη, αρκεί υπεύθυνη δήλωση του Οικονομικού Φορέα με 
την οποία θα δηλώνει τον τίτλο του έργου, την διάρκεια, το αντικείμενο και ότι 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ακόλουθη δομή: 
 
 

α/α 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

      

 
 
β) να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
γ) να διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης με τα εξής 
εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα: 
 
Ειδικότερα να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να 
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ' ελάχιστον:  
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα 

προσόντα: 

> Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής και 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με Πληροφορική. 

> Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project 

Manager) συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την 

παρούσα με τουλάχιστον πέντε (5) έτη ήτοι 60 Α/Μ εμπειρίας. 

> Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και Mobile εφαρμογών 

έχοντας διαχειριστεί ως υπεύθυνος έργου για τουλάχιστον πέντε (5) έργα στα παραπάνω 

αντικείμενα. 

 

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα 

απαιτούμενα προσόντα: 
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> Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής ή Πολυτεχνικής Σχολής και 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συναφές με την Πληροφορική. 

> Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως Υπεύθυνος διαχείρισης έργων (Project 

Manager) συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την 

παρούσα με τουλάχιστον τρία (3) έτη ήτοι 36 Α/Μ εμπειρίας. 

> Ειδική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και Mobile εφαρμογών 

έχοντας διαχειριστεί ως αναπληρωτής υπεύθυνος έργου για τουλάχιστον πέντε (5) έργα 

σε αυτά τα αντικείμενα και προϋπολογισμό αντίστοιχο με τον υπό προκήρυξη. 

 

Τα Μέλη της Ομάδας Έργου 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται 

 
i) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, τα οποία να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα 

προσόντα και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα: 

Αποδεδειγμένη τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε υλοποίηση ανάλογων 

δράσεων συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης και ειδικότερα σε ανάπτυξη 

τουλάχιστον τριών (3) εφαρμογών εικονικής περιήγησης για κινητά τηλέφωνα σε σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ii) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης για τα σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

iii) για την καλύτερη και πιο άμεση υλοποίηση του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

πρέπει να συμπεριλάβει στην ομάδα έργου και δύο (2) συνεργάτες με τριετή 

επαγγελματική εμπειρία ο/η οποίος/α θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Και τα δύο (2) 

άτομα θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ένα (1) τουλάχιστον έργο που να 

περιλαμβάνει ψηφιοποίηση, διαχείριση και συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου.  

iv) από τουλάχιστον ένα (1) μέλος με 4ετή τουλάχιστον εμπειρία ως Αρχαιολόγος ή 

Φιλόλογος 

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλογο όλων των στελεχών που θα 
απασχοληθούν στην προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Συναφώς ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 

Α/Α 
Ον/μο 
Στελέ 
χους 

Εταιρεία (σε 
περίπτωση 
Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Θέση στην 
Ομάδα 
Έργου 

Ειδικότη
τα 

Έτη 
Εμπειρίας 

Σχέση εργασίας με τον 
Υποψήφιο Ανάδοχο 

(Έμμισθο Προσωπικό / 
Εξωτερικός Συνεργάτης) 
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ως προς την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα προτεινόμενης 
στελέχωσης αυτού. 
Προκειμένου να αποδείξει ότι το προσωπικό που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα αναγκαία 
επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα οφείλει να καταθέσει τόσο για τους 
Υπευθύνους Έργου (ως επίσης και για τους αναπληρωτές τους) όσο και για τα μέλη της 
Ομάδας Έργου αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
τα εμπλεκόμενα μέλη, ως αναφέρονται ανωτέρω, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, ως 
προς την οποία απαιτείται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής τους, ως προς την 
αλήθεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσκομιζόμενο Βιογραφικό τους 
Σημείωμα. 
Επισημαίνεται ότι αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου καθώς και μελών της Ομάδας 
Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσης, 
μπορεί να γίνει μόνο με στελέχη με αντίστοιχα προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου 
εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου και μετά από σχετική έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη 
τήρησης της ανωτέρω διαδικασίας από πλευράς αναδόχου, επέρχεται η έκπτωσή του και 
επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες στο νόμο 
κυρώσεις. 
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την 
αντικατάσταση στελέχους ή συνεργάτη που συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων της 
σύμβασης, εφόσον κατά την αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εξεύρεση αντικαταστάτη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, 
αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, 
οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να θεωρήσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι ένας 
οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες, εάν 
διαπιστώσει ότι ο φορέας αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Επιπλέον από τον υποψήφιο ανάδοχο ζητείται Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 
8 του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα 
δηλώνει:  

- ότι διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

- ότι θα έχει στη διάθεσή του μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 
απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης. 
δ)  ότι σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της υπό ανάθεσης σύμβασης, που δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 30% αυτής, τότε απαιτείται να προσδιορίζει επαρκώς το εν λόγω τμήμα. 
 
ε)  για τον επιπλέον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζομένων οι οικονομικοί 
φορείς να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
στην οποία θα αναγράφουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των έργων που δηλώνουν 
ως σχετικά (από το Google Play, από itunes, Ηλεκτρονικές σελίδες) και οι οποίες θα είναι 
σε λειτουργία έως το διάστημα υπογραφής της σχετικής σύμβασης.  
 
στ) να είναι σε θέση εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλέσει τους υποψήφιους 
ανάδοχους σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, να παρουσιάσει ο καθένας ξεχωριστά 
(από τους Οικονομικούς Φορείς) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, και επί ποινή 
αποκλεισμού, έκδοση επίδειξης (demo) των συναφών καινοτόμων τεχνολογιών και των 
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συναφών υποσυστημάτων του υπό προκήρυξη έργου που διαθέτουν ή έχουν υλοποιηθεί 
από τους ίδιους στο παρελθόν. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα ενημερωθούν γραπτώς από 
την αναθέτουσα αρχή για την ώρα της επίδειξης του κάθε υποψήφιου τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες πριν. 
 

ζ) να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το 
πρότυπο ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από 
τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να 
αφορά: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές. Λόγω της 
πολυπλοκότητας του έργου και προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου, η 
μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου από την φιλοξενία των συστημάτων 
απαιτούνται υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών σε υποδομές που θα προσφέρει ο 
ανάδοχος. Ως εκ τούτου ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει και ISO 27001:2015 
εν ισχύ.  

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής 
και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στο άρθρο 78 του ν. 4412/2016 και 
στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75, ως αυτά εξειδικεύονται 
ακολούθως Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους 
II του Παραρτήματος XII του ΤΕΥΔ, ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 
φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 
 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων 
προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 
εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. 
 

Άρθρο 8. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητα (άρθρο 7 εκτός του 7ζ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως 
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 78, 
παρ 1 του Ν. 44122/2016. 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.  

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

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 
αυτούς. Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 
παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το 
ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση 
των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός 
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φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα 
εν λόγω δικαιολογητικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
9.1. Αποκλείεται του διαγωνισμού οικονομικός φορέας που υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. 
 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω 
αδικήματα, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
9.2. Δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, όποιος  έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  
 
9.3. Αποκλείεται του διαγωνισμού οικονομικός φορέας που έχει επιδείξει σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, αν  έχει 
κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
9.4. Αποκλείεται επίσης του διαγωνισμού όποιος: 
 α. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής νομοθεσίας όσο και της 
νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. 
 β.  Δεν έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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. 

γ. Αποκλείεται της συμμετοχής για όποιον συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του 
άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τις προσφορές 
τους ΕΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ απευθυνόμενου «Προς την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών». 
 
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές  υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (συνημμένο 
υπόδειγμα-Παράρτημα Γ’):  

α) η λέξη Προσφορά,  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο αριθ. πρωτ. και ο τίτλος της διακήρυξης,  

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και καταληκτικής υποβολής προσφορών,  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, νομική μορφή, ΑΦΜ, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax, νόμιμος εκπρόσωπος και η ηλεκτρονική του 
διεύθυνση-email). 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. 

Μέσα στο παραπάνω φάκελο  θα περιέχονται  επί ποινή αποκλεισμού τρεις επιμέρους 
ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι  που θα φέρουν τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου και 
είναι οι εξής: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και  

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω τρείς επιμέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς 
περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να 
περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 

- Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα 
αρχή στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) το περιεχόμενο του φακέλου β) 
ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από 
την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού γ) ότι έλαβαν γνώση και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής, δ) ότι δεν αποκλείστηκαν τελεσίδικα από 
διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου ούτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι με 
τελεσίδικη απόφαση από συμβάσεις άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις. 
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- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του  
Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016), το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (συνημμένο υπόδειγμα – Παράρτημα Δ’). 

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της μπορείτε να βρείτε στην κατευθυντήρια οδηγία 15 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, επικουρικά έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου στο πεδίο Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί), σχετικό αρχείο σε 
επεξεργάσιμη μορφή (τύπου word). 
 
Oι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν πρέπει να παρέχονται για 
υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας. 

Οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του μέρους IV 
περιορίζονται αποκλειστικά στο «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής»  και 
δεν χρήζει συμπλήρωσης το υπόλοιπο μέρος.  

Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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. 

Ως 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

Σε περίπτωση είτε μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων του ΤΕΥΔ (που 
σχετίζονται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης), είτε μη ορθής συμπλήρωσης αυτού, 
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα. 

Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά , όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 

  Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και 
στοιχεία έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  
από  την  οποία διέπονται.  

  Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και 
να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση 
προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν 
αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

 
Α2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1] Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται σε 968,00  € σύμφωνα με το 
εδάφιο α της 1ης παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

 
 
2] Για την εγγύηση συμμετοχής ως προ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός που έχει γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι η 
προσφορά του διαγωνιζομένου. 

 

3] Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
 
 
4] Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να ισχύει τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς κατά τα 
αναγραφόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητήσει από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος των προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής. 
 
 
5] Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 73 - 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
 
6] Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ως 
Ανάδοχος με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, όπως 
προβλέπεται στην παρούσα. 
 
 
7] Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.. 
 
 
8] Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 
- Τ.Σ.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. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
 
9] Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: 
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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, 

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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

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 
 
 
10]  Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου.pdf και να προσκομίσουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της Προσφοράς την 
εγγυητική επιστολή κατά τα ανωτέρω. 
 
 
11] Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να συνοδεύονται από την 
προβλεπόμενη στο παρόν εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 
ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται 
υπ' όψιν. 

 
 
Α3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα  
κάτωθι: 
 
Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγμένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με 
την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 07/2020 Μελέτης της Αναθέτουσας Αρχής. Γίνονται δεκτές 
προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας επί ποινή αποκλεισμού. Τα 
προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού:  

α) Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου  
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β) Πίνακα ομάδας έργου ανά ειδικότητα και ρόλο (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης 

εργασίας με τον υποψήφιο Ανάδοχο 

γ) Αναλυτική Τεχνική Προσφορά για το σύνολο του έργου που θα περιλαμβάνει: 

1. Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο 
2. Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου 
3. Διοίκηση και Ομάδα έργου 
4.  Περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής υλοποίησης (φυσικής και λογικής). 
5.  Περιγραφή των υποσυστημάτων/ εφαρμογών 
6.           Προτεινόμενη δομή mobile εφαρμογής και διαδικτυακής πύλης 
7. Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών συλλογής περιεχομένου 
8. Περιγραφή της Εκπαίδευσης διαχειριστών – χρηστών 
9.  Περιγραφή της Πιλοτικής Λειτουργίας 
10.  Περιγραφή Λοιπών Υπηρεσιών 
 
Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά 
του την υποδομή που θα αξιοποιήσει για να στεγάσει και να λειτουργήσει την web 
εφαρμογή του ψηφιακού οδηγού.  
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του 
μεγάλου όγκου να τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και 
ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.  
 
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.  
 
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Η αξιολόγηση 
σχετίζεται με τον έλεγχο συμμόρφωσης της προσφοράς στις προδιαγραφές της μελέτης 
και τις απαιτήσεις της προμήθειας. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης 
σχέσης τιμής-ποιότητας στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών, η οποία θα προκύψει 
από τη βαθμολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων, με 
τη χρήση διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη 
βαθμολογία, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η κατακύρωση θα γίνει με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικής 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 
της Αναθέτουσας αρχής. 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την ορθότητα 
και πληρότητα αυτών. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν 
έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 
με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 
Λi = 85 * ( Βi / Βmax ) + 15 * (Kmin/Ki) 
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όπου: 
Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

 Λi η συνολική βαθμολογία που έλαβε ο κάθε υποψήφιος (στρογγυλοποιείται στα 2 
δεκαδικά ψηφία). 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει 
πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη 
βαθμολόγηση τους, τα οποία παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. 
 
Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 
Η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης πραγματοποιείται με την χρήση κριτηρίων και 
σταθμισμένης βαθμολογίας. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το 
γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και 
η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα 100 – 120. 
Οι διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 100 
αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και το άνοιγμα της οικονομικής 
προσφοράς τους. 
 
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, για την επιλογή του 
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια του πίνακα: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Κ 

(100-120 
ΒΑΘΜΟΥΣ) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΣΒ * 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ) 

Κ1 
Ορθότητα αντίληψης του 
προσφέροντος για το αντικείμενο 
και τις απαιτήσεις της σύμβασης 

15 
    

Κ2 
Κάλυψη των απαιτήσεων 
λειτουργικότητα των εφαρμογών 25 

  

Κ3 
Οργάνωση, Διοίκηση, Πληρότητα 
ομάδας έργου Αναδόχου   15 

  

Κ4 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 
μετά την ολοκλήρωση του έργου 10 

  

Κ5 

Aνάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και 
αποτελεσματικότητας της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας  
υλοποίησης και των απαραίτητων 
εργαλείων υποστήριξης της 

15 

    

Κ6 

Ανάλυση του αντικειμένου της 
σύμβασης σε ενότητες εργασιών 
και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και το 
χρονοδιάγραμμα που 
περιγράφεται στις τεχνικές 

15 
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προδιαγραφές  

Κ7 

Καταλληλότητα του μοντέλου 
οργάνωσης και διοίκησης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

5 

  

Άθροισμα Βαθμολογίας κριτηρίων  100     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  =    

 
Α4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά θα περιέχει, επί ποινή 
αποκλεισμού τα οριζόμενα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα διακήρυξη 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’. 

Η προσφορά πρέπει να αναφέρει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα όσα 
αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 

-το σύνολο των εργασιών – προμηθειών, σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
-την αντίστοιχη τιμή μονάδας. 
-το συνολικό κόστος της μελέτης.  
Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, τα λειτουργικά έξοδα και το 
μικτό επιχειρηματικό κέρδος, τον Φ.Π.Α., καθώς και όλα όσα αναφέρονται στην τεχνική 
περιγραφή της υπ’ αρ. 07/2019 μελέτης. 

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό 
άθροισμα. Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
απορρίπτονται.  

 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο και 
σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
 
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση που ισχύει εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ, που θα βαρύνει την 
Αναθέτουσα αρχή. Περιλαμβάνεται επίσης, η μεταφορά και εγκατάσταση με μέσα και 
προσωπικό του αναδόχου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
διακήρυξη ή που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής. Όλες οι τιμές 
θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες. Προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν 
δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν υποβληθεί προσφορά με ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, ο εν λόγω ανάδοχος πριν από την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα κληθεί από την Αναθέτουσα αρχή 
όπως μέσα σε μία προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών να δώσει γραπτώς 
διευκρινίσεις και ειδικότερα για την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας, 
των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των 
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νομίμων ασφαλιστικών και οικονομικών απολαβών των εργαζομένων του. Εάν οι 
διευκρινίσεις αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, η προσφορά θα απορριφθεί.   
 

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, 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 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.  
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η 
προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του 
νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το 
διαγωνισμό. 

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά. 
- Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη εντύπων και το πλήθος 
εκδηλώσεων. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη εντύπων και τον 
αντίστοιχο απαιτούμενο αριθμό εκδηλώσεων, θα απορρίπτονται. Όταν μια προσφορά 
απορριφθεί ως προς ένα είδος, αναγκαστικά απορρίπτεται ολόκληρη. Εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  
- Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο 
και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη εντύπων θα απορρίπτονται. Η 
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά ανά είδος εντύπου και στο σύνολο της 
προμήθειας. 
- Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη και 
στους όρους της διακήρυξης.  

- Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό θα απορρίπτονται. 
 
- Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό 
άθροισμα. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των 
όρων της διακήρυξης  και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συμφωνούν. 
 
Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση 
της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 
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διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μη προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Επιτροπής. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι  γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα . Ξενόγλωσσα έγγραφα 
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα 
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης 
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων 
συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
 

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων.  

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από 
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες. 

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Μετά το πέρας της καταληκτικής ώρας συλλογής προσφορών, η οποία κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παραλαμβάνει όλους τους 
φακέλους  προσφορών που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και μετά την κήρυξη της λήξης 
δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  
           
Η Επιτροπή παραλαμβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας αρχής 
τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να 
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές (μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών), 
προκειμένου να επιστραφούν.             
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ξεκινά 
την αποσφράγιση των προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.4412/2016. 
 
Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής: 
 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής , καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα 
της σύμβασης ή την πρόσκληση. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων 
της σύμβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι 
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
ν.4412/2016. 
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς θα γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της 
επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του Ν4412/2016. 
 
Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων και η ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης 
Προσφορών επικυρώνονται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι 
συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΑΡΘΡΟ 12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 
12.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών , η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
12.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών , λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 
σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
12.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
12.4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
12.5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν 
επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 
εγγράφων της προσφοράς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 . ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 θα είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης 
τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας του διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ».  
 
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, 
κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα 
παρακάτω: 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ως προς την ορθότητα 
και πληρότητα αυτών. 

 Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
υπ’ αρ. 07/2019 τεχνικής μελέτης για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά 
τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, 
ανάλογα με την προσφερόμενη οικονομική τιμή (βάσει σχέσης).  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής δικαιολογητικά, τα 
οποία ελέγχονται και αποσφραγίζονται  από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και 
Αξιολόγησης Προσφορών σε μέρα που θα οριστεί από αυτή ώστε να  ενημερωθούν όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν : 
 
    Α. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει 
στην υπεύθυνη δήλωση της επόμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής ) .  
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
    Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσωρινός ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές 
για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική 
ασφάλιση. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο)  και δεν απαιτείται βεβαίωση  του 
γνησίου της υπογραφής.  
    Γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 
Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία 
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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   Δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.1 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ 
έξι  (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, 
δ) σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται. 
 
Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το 
οποίο καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 
Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 
i.  Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
ii. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 
 
iii. Δεν  συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016. 
 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται 
αυτοτελώς για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη. 
 
ΣΤ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου.   
 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
 
1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό, 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 ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. 
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Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζί με την ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση 
προσκομίζεται έγγραφο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.  
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της 
υπογραφής.  
 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. 
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία       
έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία 
διέπονται.  
2.Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 
να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες. 
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
απόψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται 
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά στο σύνολο της 
προμήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 
73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016  η διαδικασία ματαιώνεται. 
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.   
7.Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών κατακύρωσης) ισχύει ο ν. 
4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 
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επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε 
σχετικά τα εξής: 
 

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
επικυρωμένων αντιγράφων.  

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από 
την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). 
Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 
διακρατικές συμφωνίες. 

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 
κατακύρωσης υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Αναθέτουσας αρχής σε 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση - 
ανακοίνωση αποτελέσματος, κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
το νόμο κυρώσεις και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
τιμής-ποιότητας στο σύνολο της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης. 
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
106 του Ν.4412/2016.  

Η διάρκεια του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής του και για οκτώ(8) μήνες, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής 
διάρκειας κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού και 
αντικειμένου. 
Σε περίπτωση εξάντλησης του συμβατικού ποσού και του συμβατικού αντικειμένου, η 
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια. 
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ΑΡΘΡΟ 16. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, ,πριν την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής 
αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 
 
Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα 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 Ε.Τ.Α.Α. – 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. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα  στοιχεία της παρ.4 
του άρθρου 72 Ν.4412/2016,ήτοι : 
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 στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
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. 
iα) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και δύο (2) 
μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις  (και τα τέλη χαρτοσήμου) οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Τα παραπάνω ποσά έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη τιμή από τον ανάδοχο και 
καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον 
ανάδοχο για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
Γενικά ο ανάδοχος βαρύνεται βάση των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη 
και κρατήσεις, που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει την Αναθέτουσα αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 18.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των προμηθειών-εργασιών, ενεργείται παρουσία της 
αρμόδιας επιτροπής της Αναθέτουσας αρχής όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. 
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Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη μερική 
απόρριψη αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε 
συμμορφωθεί με τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Αναθέτουσα 
αρχή δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 19. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

Πιο συγκεκριμένα ο τρόπος πληρωμής ορίζεται ως εξής: 

ΔΟΣΗ Α': 35%, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1  και Φάσης 2  

ΔΟΣΗ Γ': 55% με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων των Φάσεων 3 και 4 από την 
Αναθέτουσα Αρχή  

ΔΟΣΗ Δ': 10% με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων 
παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – 
εγκρίσεις όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την Αναθέτουσα αρχή. Στην 
πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 
100% της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή και μετά τη σχετική 
έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού δε, γίνουν όλες οι από τις κείμενες 
διατάξεις κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει εμπρόθεσμα 
τα αναγκαία παραστατικά-δικαιολογητικά στην Αναθέτουσα αρχή προκειμένου να εκδοθεί 
το σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική 
εξόφληση. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΚΧΩΡΗΣΗ –ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς επίσης 
απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ   

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις η 
Αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 
213, 218, 220 του Ν.4412/2016. 
Η κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 
Ν.4412/2016. 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 
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ΑΡΘΡΟ 22. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
 
Για την άσκηση ένστασης κατά των όρων της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. Για το παραδεκτό της ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.λ.π. για τον 
διαγωνισμό ,το αργότερο έξι  (6) μέρες πριν από την ημερομηνία  λήξης υποβολής 
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα αρχή, το αργότερο 
τέσσερις (4) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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. 
Τονίζεται ότι δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές  
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα  στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών  φορέων 
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 
(Α΄34). 
 
ΑΡΘΡΟ 26. ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
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επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε 
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 
υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Αναθέτουσα αρχή με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας 
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 27.  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι  οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 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. 
  
ΑΡΘΡΟ 28. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
28.1.   Η υπηρεσία θα παρέχεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και εντολές της Αναθέτουσας 
Αρχής και του επιβλέποντος τη σύμβαση. 
 
28.2. Η παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται τμηματικά από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής. Η βεβαίωση ότι παρέλαβε η Αναθέτουσα Αρχή την υπηρεσία άρτια και 
εμπρόθεσμα θα αποδεικνύεται με πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής. 
 
28.3. Ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα και έξοδα ευθύνεται για τη μεταφορά και 
παράδοση των  παραδοτέων, η οποία γίνεται με μεταφορικά μέσα του αναδόχου σε 
χώρους που θα υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα αρχή. Απαραίτητα διασφαλίζεται  η 
τήρηση των προγραμματισμένων χρόνων. 

 

28.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται αποκλειστικά και 

μόνο σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρκεί να 

έχουν έγκαιρα και καλόπιστα γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος το γεγονός ανωτέρας βίας 

και τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το γεγονός ανωτέρας βίας αφορά 
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τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια να 

αναθέσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης σε τρίτον ανάλογα με τις περιστάσεις, 

πρωτίστως εάν τούτο απαιτείται από κατεπείγοντες λόγους, εν γένει του δημοσίου 

συμφέροντος, πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δύναται να ζητήσει ως αποζημίωση ούτε το μέρος 

της αμοιβής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί ή εν γένει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο 

αντιστοιχεί σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες ούτε να εγείρει οιασδήποτε φύσης αξίωση 

κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 
28.5. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης η Αναθέτουσα αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
προβαίνει σε ελέγχους για την διαπίστωση της σωστής εκτέλεσης της υπηρεσίας 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 
28.6. Σε περίπτωση ασυμφωνίας προδιαγραφών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί προς την τεχνική περιγραφή της μελέτης, καθώς και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα έχει προκληθεί από την παραπάνω αιτία. 
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη μερική 
απόρριψη αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε 
συμμορφωθεί με τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Αναθέτουσα 
αρχή δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του 
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 29 . ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Σε περίπτωση διαφωνιών πρέπει η φιλική συμφωνία να έχει την τελική υπεροχή. Σε 
περίπτωση δε μη επίλυσης των διαφωνιών αυτών με φιλικό διακανονισμό, για την 
επίλυσή τους είναι αρμόδια τα δικαστήρια Σύρου. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
 
 
 
 
 

 

Συνημμένα: 1.Παράρτημα Α΄:  «Η υπ΄αριθ. 07/2020 τεχνική μελέτη της Αναθέτουσα Αρχής» 
2.Παράρτημα B:΄   «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» 
3. Παράρτημα Γ΄: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 
79 παρ.4 του  Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των 
ορίων των οδηγιών ,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698 16-11-2016) 
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Παράρτημα A: Τεχνική Μελέτη 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Αμοργός 
                                                                                     Μάϊος, 2020 

 
 
 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΟΡΓΟ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ   07/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 60.000,00  

Κ.Α.Ε. 
 
64.7326.08 



 34 

 
 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
  

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.  

1.1.Αντικείμενο και στόχοι του Έργου 

Το έργο αφορά την Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της 

εμπειρίας στο νησί της Αμοργού. Το έργο θα περιλαμβάνει την δυνατότητα ξενάγησης με χρήσης φορητών 

συσκευών σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα βιωματική ξενάγηση με χρήση φορητών συσκευών 

προκειμένου να υπάρξει απομακρυσμένη δυνατότητα γνωριμίας με το μοναδικό περιβάλλον της Μονή 

Χοζοβιώτισσας. Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα εικονικής περιήγησης με χρήση 3600 τεχνολογίας αποκλειστικά 

στις φορητές συσκευές των επισκεπτών χωρίς να υπάρχει ανάγκη πρόσβασης στο σημείο επίσκεψης έτσι ώστε ο 

επισκέπτης να γνωρίζει νωρίτερα το πολιτιστικό σημείο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του. Ταυτόχρονα, 

θα αποτυπωθούν με χρήση 3D μοντέλων αντικείμενα που δεν βρίσκονται στην Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 

έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να τα γνωρίσει καλύτερα. 

1.2. Σύντομη περιγραφή του έργου 

Στις εφαρμογές που θα δημιουργηθούν για τις ανάγκες του έργου, ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί κάνοντας 

χρήση μονοπατιών ιστορίας και πολιτισμού τα οποία θα συνθέτονται από τα σημεία του πίνακα που ακολουθεί. Για 

τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν Beacons με τα οποία ο επισκέπτης όταν φτάνει στο 

κάθε σημείο θα μπορεί να ενεργοποιήσει την ακουστική ξενάγηση στην γλώσσα της επιλογής του (ελληνικά/ 

αγγλικά). Τέλος, στο έργο θα υπάρχει καταγραφή και προβολή της Παραδοσιακής γιορτή του Παστελιού, του 

παραδοσιακού γλυκού της Αμοργού με πλούσιο πολυμεσικό υλικό και βίντεο σε δύο (2) γλώσσες. Τα πολιτιστικά 

σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί καθώς και η κατηγορία του υλικού που θα πρέπει να συγκεντρωθεί ανά σημείο 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Πύργος της Αγίας Τριάδας στην Αρκεσίνη : Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ), Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 

3600 βίντεο (1), Πανοραμικές Φωτογρ. επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτογρ. εναέριες με drone (2), Βιωματική 

αναπαράσταση γεγονότων (1), Εικονική Περιήγηση στο εξωτερικό κτιρίων (3600) (1), Ακουστική Ξενάγηση σε εξωτ. 

χώρο (1),  

• Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού: Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1),  3600 

βίντεο (1) , Πανοραμικές Φωτογρ. επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτογρ. εναέριες με drone (2), Εικονική Περιήγηση 

στο εξωτερικό κτιρίων (3600) (1) , Εικονική Περιήγηση στο εσωτερικό κτιρίων (3600) (3) , Ακουστική Ξενάγηση σε 

εξωτ. χώρο (1),  

• Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας: Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 3600 

βίντεο (1) , Πανοραμικές Φωτο επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτο εναέριες με drone (2), Βιωματική ξενάγηση με 

χρήση εικονικής πραγματικότητας (1) , Εικονική Περιήγηση στο εσωτερικό κτιρίων (3600) (1) , Ακουστική Ξενάγηση 

σε εσωτ. χώρο (1), 3D αποτύπωση αντικειμένων (3 αντικείμενα) 

• Μονή Χοζοβιώτισσας: Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 3600 βίντεο (1) , 

Πανοραμικές Φωτο επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτο εναέριες με drone (2), Εικονική Περιήγηση στο εξωτερικό 

κτιρίων (3600) (1) , Ακουστική Ξενάγηση σε εξωτ. χώρο (1), Καταγραφή ΚΑΙ προβολή Πανηγυριού/ εκδήλωσης (1) 

• Θεοσκέπαστη: Φωτο Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 3600 βίντεο (1),  

Πανοραμικές Φωτο επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτο εναέριες με drone (2), Εικονική Περιήγηση στο εξωτερικό 

κτιρίων (3600) (1) , Ακουστική Ξενάγηση σε εξωτ. χώρο (1), Καταγραφή ΚΑΙ προβολή Πανηγυριού/ εκδήλωσης (1) 

• Χρυσόστομο στα Κάψαλα: Ομοίως με Θεοσκέπαστη 

• O Aϊ Γιώργης ο Βαρσαμίτης: Ομοίως με Θεοσκέπαστη 

• Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο στο Κρούκελο: Ομοίως με Θεοσκέπαστη 

• Παραδοσιακός οικισμός της Χώρας: Φωτο Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 

3600 βίντεο (1) , Πανοραμικές Φωτο επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτο εναέριες με drone (2), Εικονική Περιήγηση 

στο εξωτερικό κτιρίων (3600) (1), Ακουστική Ξενάγηση σε εξωτ. χώρο (1), 
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• Παραδοσιακή γιορτή του Παστελιού: Φωτο Φωτογρ. υψηλής ανάλυσης (25 τμχ) , Βίντεο διάρκειας 60’’ (1), 

3600 βίντεο (1) , Πανοραμικές Φωτο επίγειες (5), Πανοραμικές Φωτο εναέριες με drone (2), Καταγραφή ΚΑΙ 

προβολή Πανηγυριού/ εκδήλωσης (1). 

 

Τα σημεία έχουν επιλεγεί με τα εξής κριτήρια: 

Α. Ανάδειξη της περιοχής επιλογής, βάσει του εθνικού και τοπικού σημείου ενδιαφέροντος 

Β. Επιλογή βάσει της ιδιομορφίας του περιβάλλοντος και της προσέγγισης του 

Γ. Επιλογή βάσει της ιστορικής ή περιβαλλοντικής αξίας του προς ανάδειξη χώρου ή μνημείου 

Δ. Επιλογή βάσει του εθνικού σχεδιασμού και της στρατηγικής των αρμόδιων Υπουργείων και τις κατά καιρούς 

οδηγίες που υπάρχουν. 

Για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος των εφαρμογών θα υπάρχουν οδηγίες για τις λεπτομέρειες πρόσβασης σε κάθε 

χώρο στους επισκέπτες της πύλης όπως σύντομη περιγραφή, διεύθυνση, ωράριο λειτουργίας, μέσα πρόσβασης, 

χώροι στάθμευσης, κόστος εισόδου (αν υπάρχει), κ.λπ. Επιπλέον θα υπάρχει δυνατότητα αναζήτηση στον χάρτη 

χώρων ενδιαφέροντος σε ακτίνα οριζόμενη (πχ. 500 μέτρων) από το σημείο επιλογής του χρήστη με σκοπό την 

πληροφόρηση ή την οργάνωση επίσκεψης σε αυτούς. Ειδικά για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων, η αναζήτηση θα 

μπορεί να γίνεται είτε με βάση το σημείο εντοπισμού της υφιστάμενης θέσης του ενδιαφερόμενου ή με βάση το 

σημείο επιλογής του χρήστη στον χάρτη. 

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια της ανωτέρω πλατφόρμας για τη βελτίωση της λειτουργικής 
δραστηριότητας της Αναθέτουσας Αρχής και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους δημότες με τη 
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας που έχει γίνει πλέον αναγκαία στην καθημερινότητα μας για άμεση πληροφόρηση και 
δράση, αποτελώντας και την ουσιαστική εφαρμογή του ανωτέρω παραδοτέου προς το Δήμο.       
 
Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εγγραφεί με Κ.Α.Ε. 64.7326.08 και τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ», συνολικού 
ποσού € 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας τεχνικής μελέτης, ο οποίος διαμορφώθηκε κατόπιν έρευνας αγοράς, 
ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% και συνεπώς η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 117 του 
Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», θα προσφύγει στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με τη δημοσίευση απλοποιημένης 
προκήρυξης που θα δημοσιευτεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
 

Η ανωτέρω προμήθεια με τις υποστηρικτικές εργασίες παρουσιάζονται ως ενιαίο σύνολο λόγω της φύσης και των 
χαρακτηριστικών που διέπουν τέτοιου είδους προμήθειες μηχανογραφικής λειτουργίας (προμήθεια λογισμικού 
προγράμματος με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες με ενιαία συμβατότητα), με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Μετά 
από τη συλλογή τεχνικο-οικονομικών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για την Οικονομική Προσφορά 
(Συμφερότερη Προσφορά) θα ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του αναδόχου.  

 
Σημειώνεται ότι στον εν λόγω ενδεικτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι αιτούμενες εργασίες προμήθειας και 
εγκατάστασης του λογισμικού συστήματος, καθώς και των σχετικών εφαρμογών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι 
οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου, καθώς απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις 
πληροφορικής και δεν εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Αναθέτουσας αρχής, ενώ συντελούν στην 
εκπλήρωση των λειτουργικών της αναγκών και σκοπών. 

                                                                                                           
   

 
                                                                     Αμοργός  20/05/2020 
 
 
                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.1 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού αντικειμένου 

 
2.1.1 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η κριτική που αναπτύσσεται σχετικά με τη διαδεδομένη χρήση των κινητών και των εικονικών εφαρμογών τους, κυρίως 
στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία, είναι ότι η ψηφιακή ερμηνεία αφαιρεί άυλες αξίες του 
μνημείου όπως η αυθεντικότητα, η μοναδικότητα και η πνευματικότητά του. Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων που 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα 
αξιοποιούν την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητών τελευταίας γενιάς. Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών 
εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας έτσι ώστε να υπάρχει 
πρόσβαση σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων ανοικτών δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού, 
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού περιεχομένου και ηλεκτρονικού τουρισμού. Ο Δήμος λόγω του μεγέθους του έως 
σήμερα δεν διαθέτει καμία δυνατότητα ψηφιακής προβολής των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς η 
αναγκαιότητα του έργου για την βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την αξιοποίηση 
πολιτιστικών πόρων είναι μεγάλη. Το έργο υποβάλλεται με ορθολογικό προϋπολογισμό με απόλυτη τεκμηρίωση του 
κόστους υλοποίησης έχοντας λάβει υπόψιν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά και τις τιμές της αγοράς. Ως εκ τούτου 
δεν διακρίνεται καμία περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση του έργου. 
Το έργο είναι σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής "A digital Agenda for Europe" και την "Εθνική 
Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη". Για τη δημιουργία των εικόνων θα πρέπει να αξιοποιηθεί το κατάλληλο 
λογισμικό τρισδιάστατης μοντελοποίησης και φωτορεαλιστικής απόδοσης (3D modeling, rendering & animation 
software). Οι τρισδιάστατοι χώροι θα κατασκευαστούν με  το ελευθερο λογισμικό τρισδιαστατης σχεδίασης Blender. 
Στη συνέχεια τα μοντέλα θα εισαχθούν στο λογισμικό Unity 3D ή αντίστοιχο. 

Άμεσα ωφελούμενος από την υλοποίηση του έργου είναι ο πληθυσμός του Δήμου αλλά και όλος ο πληθυσμός 
επισκεπτών στον δήμο Αμοργού. Τα οφέλη για τους δημότες θα είναι έμμεσα καθώς η εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα 
εργαλείο για την πολιτιστική ανάδειξη του νησιού και την παροχή τουριστικών υπηρεσιών καλύτερης αξίας προς τους 
επισκέπτες. Όσον αφορά τους επισκέπτες, έχουν: 
- Πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών 

- Καλύτερη ενημέρωση/ πληροφόρηση της στιγμή των διακοπών τους αλλά και πριν φτάσουν στον προορισμό τους 
- Όσον αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου: 

 Κατανοούν τις ανάγκες των επισκεπτών 

 Βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους 

 Σταθεροποιούνται οι σχέσεις με τους επισκέπτες τους αφού δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης 

 Βελτιώνεται η εικόνα του Δήμου 

 

 

2.1.2 Γενικές Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

2.1.2.1Γενικές Αρχές Συστήματος 

Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε 
λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 
• Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα», δηλαδή ανεξαρτησία από 
συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που θα διασφαλίζουν: 

 την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών 
προμηθευτών, 

 τη διαδικτυακή συνεργασία εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, 

 την φορητότητα (portability) των εφαρμογών, 

 την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
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 συστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία, 

 την εύκολη επέμβαση στη λειτουργικότητα των εφαρμογών 
• Αρθρωτή (modular) σχεδίαση και ανάπτυξη του συστήματος και των εφαρμογών, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτώντμημάτων λογισμικού. 
• Χρήση διεθνών και εμπορικώς αποδεκτών προτύπων, όπως για παράδειγμα οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες (Web 
Services) για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων. 
• Υλοποίηση συστήματος βασισμένη σε αρχιτεκτονική τουλάχιστον 3 επιπέδων (3-tier architecture), η οποία 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το επίπεδο των πολιτών-χρηστών (client tier), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής 
(application / business logic tier) και το επίπεδο των δεδομένων (data tier). 
• Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του 
συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο θα: 

 επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον 
τρόπο εργασίας τους 

 επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές 

 διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος. 
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για ανταλλαγή δεδομένων στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας (π.χ. αξιοποίηση 
XML, XSD κλπ). Σε σπάνιες (επιχειρησιακά) περιπτώσεις ανταλλαγής "scanned information", το σύστημα θα μπορεί να 
δέχεται και διαχειρίζεται αρχεία εγγράφων που ακολουθούν ελεύθερα χρησιμοποιούμενο πρότυπο ευρέως διαδεδομένο 
στην αγορά (πχ. 
Pdf) καθώς επίσης και αρχεία σε μορφή που δεν απαιτεί εξειδικευμένο λογισμικό ανάγνωσης (π.χ. jpeg, tiff, bmp κλπ). 
• Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου 
δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 

 Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

 Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων 

 Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας 

 Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα 

 Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων 
• Υποστήριξη χρήσης κέντρου δεδομένων με δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλον Εικονικών Mηχανών (Virtualization) 
για την ικανοποίηση της «υπηρεσιοστραφούς» (service oriented) κατεύθυνσης σχεδιασμού ως προς τη δυνατότητα 
διάθεσης και διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων (cpus /cores, memory, δίσκοι κλπ) ως Υπηρεσία (Infrastructure as a 
Service) με κύριο σκοπό την υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση. 
• Διαλειτουργικότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων interfaces/ web services 
για την ηλεκτρονική άντληση δεδομένων, όσο και με μεγάλες ψηφιακές βάσεις γνώσης (π.χ. Wikipedia, EKT), 
πλατφόρμες ανάλυσης και διάδοσης (Athena, Videoactive/EUScreen, 
κοκ) αλλά και ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών καταλογοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς όπως η Europeana. 
• Τήρηση κατά τη σχεδίαση των υπηρεσιών και της γενικότερης αρχιτεκτονικής των εφαρμογών των τεχνικών 
προδιαγραφών του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα του Ελληνικού 
Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (http://www.e-gif.gov.gr). 
• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των 
εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους 
• Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά 
διαδικασία ή και οθόνη. 
• Μηνύματα λαθών, τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική 
γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς 
• Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν: 

 Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται 

 Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων 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) 
• Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα 
Για την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Σχεδιασμός “digital by default” για όλες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, με την εφαρμογή των αρχών «Privacy by Design and by Default» του κανονισμού GDPR. Επιπλέον, θα είναι 
υποχρεωτική η διαδικασία του «Ενιαίου Σχεδιασμού» (Integrated Planning Process) η οποία θα περιλαμβάνει τη 
διαλειτουργικότητα μέσω ανοικτών προτύπων, διάθεσης ανοικτών APIs και ανάπτυξης δημόσιων SDKs (για όλες τις 
εφαρμογές που περιγράφονται στο υποέργο).  
Η τεκμηρίωση, αποθήκευση και διαχείριση του Ψηφιακού περιεχομένου αφορά στην επιστημονική τεκμηρίωση του 
παραγόμενου ψηφιακού υλικού και στην εισαγωγή μεταδεδομένων ταυτοποίησης για την εύκολη αναζήτηση, τη 
διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου. Στο έργο θα πρέπει να υπάρξει διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων και των ψηφιακών αρχείων που θα δημιουργηθούν μέσω εξαγωγής, μετατροπής και μεταφόρτωσης 
(Extract, Transform, Load - ETL) για τη γενικότερη συλλειτουργία των συστημάτων υποδοχής και προβολής. 
 

 

2.1.2.2 Τεχνολογίες και Σχέδιο Υλοποίησης Έργου 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τη τεχνολογία των επιμέρους υπο-συστημάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του έργου. 
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Οι γενικές αρχές που θα διέπουν τα συστήματα για την παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών σε λειτουργικό και 
τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

• Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (Open Architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών προτύπων που θα 
διασφαλίζουν: 

 την ομαλή λειτουργία και συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προς προμήθεια εφαρμογών του νέου 
συστήματος 

 την επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

• Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα 
εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα 
πρέπει να παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface) τα οποία να επιτρέπουν την ολοκλήρωση/ διασύνδεση 
με τρίτες εφαρμογές, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η δυνατότητα 
ολοκλήρωσης/ διασύνδεσης με εφαρμογές και δεδομένα που ενσωματώνουν την επιχειρησιακή λογική με 
σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του επιχειρησιακού χαρακτήρα του φορέα. 

 Δυνατότητα διασύνδεσης / επικοινωνίας με τρίτες εφαρμογές βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, UDDI 
κλπ.), 

 Υποστήριξη των αντίστοιχων διεθνών προτύπων και ευρωπαϊκών οδηγιών. 
• Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου 
δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος 
χρόνου, είτε ως πρωτόλειο υλικό είτε κατόπιν επεξεργασίας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη 
διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα δεδομένα. 

• Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία 
εκμάθησής τους 

• Διασφάλιση της πληρότητας, ποιότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων των εφαρμογών. 

• Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση των συστημάτων που 
θα προσφερθούν. 

• Όλες ανεξαιρέτως οι προσφερόμενες εφαρμογές θα πρέπει στο περιβάλλον εργασίας του χρήστη (τελικού και 
διαχειριστή) να απαιτούν μόνο έναν κοινό web browser, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που αυτοί υποστηρίζουν π.χ.: 
Microsoft IE 8+, Firefox 12+, Google Chrome 21+, Opera 12+, Safari 5+ 

• Επιθυμητή είναι η δυνατότητα εκτέλεσης / φιλοξενίας τους σε περισσότερα του ενός εναλλακτικά λειτουργικά 
συστήματα εξυπηρετητή, εφόσον προκύψει από τον φορέα μελλοντικά τέτοια ανάγκη. 

• Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των νέων εφαρμογών και να 
μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επαναεισαγωγή του κωδικού (single sign-on). 

Με δεδομένο ότι πρόκειται για έργο στον τομέα του πολιτισμού με βάση το με ΑΠ 5341/16.04.2018 έγγραφο της ΓΓΨΠ 
σε ότι αφορά την παραγωγή ανοικτού ψηφιακού περιεχόμενου (Open Data) το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί  με τα 
ακόλουθα: 

 Βίντεο υψηλής ευκρίνειας 

 360 μοιρών φωτογράφιση (απλή και οικονομική μορφή ψηφιακού περιεχομένου) 

 Εναέρια βιντεοσκόπηση (απλή και οικονομική μορφή ψηφιακού περιεχομένου) 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παρουσιάσουν στην Προσφορά τους αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης του έργου. 

2.1.2.3 Ανοικτά Δεδομένα 

Το έργο κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες για ευκολότερη και αποδοτικότερη 
επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων μεταξύ τους αλλά και των συστημάτων και των χρηστών. Το σύνολο του ψηφιακού 
πoλυμεσικού υλικού που θα παραχθεί στα πλαίσια του έργου και θα αποτελέσει το προβαλλόμενο απόθεμα θα 
οργανωθεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων. Με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης και τεκμηρίωσης 
πολιτιστικού αποθέματος που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, αρχικά τα εξειδικευμένα στελέχη του αναδόχου του 
έργου και στη συνέχεια οι υπάλληλοι του φορέα που θα είναι επιφορτισμένοι με τη συγκεκριμένη εργασία θα μπορούν 
να οργανώσουν/ταξινομήσουν τη πληροφορία σε θεματικές ενότητες, να τη τεκμηριώσουν με τη χρήση μεταδεδομένων 
(βασικής τεκμηρίωσης, περιγραφικά, δομικά, διαχειριστικά, διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων). Το σύνολο της 
τεκμηρίωσης του πολιτιστικού αποθέματος θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, αποτελώντας ένα μόνιμο ηλεκτρονικό 
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αποθετήριο. Θα υιοθετηθεί το πρωτόκολλο 'Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting OAI-PMH' (θέτει 
ως ελάχιστη απαίτηση στους παρόχους δεδομένων την εφαρμογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή των 
ψηφιακών αντικειμένων) , που έχει υιοθετηθεί από τα περισσότερα αποθετήρια και επιτρέπει τη συγκέντρωση και 
μεταφορά μεταδεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Τέλος, μιας και η βασικότερη χρησιμοποιούμενη 
τεχνολογία προς την κατεύθυνση υλοποίησης κατανεμημένων εφαρμογών τύπου Service Oriented Architecture (SOA), 
είναι τα Web Services, οι προτεινόμενες εφαρμογές θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας πολλαπλά Web Services από 
διαφορετικές πηγές, τα οποία ολοκληρώνονται και λειτουργούν με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από το πως ή που έχουν 
υλοποιηθεί, αλλά και από το που είναι φυσικά εγκατεστημένα και λειτουργούν. 

 

2.1.2.4 Ευχρηστία Συστήματος/ Εφαρμογών 

Οι υπό ανάπτυξη εφαρμογές οφείλουν να παρέχουν ένα εύχρηστο και κατανοητό σημείο διεπαφής (interface) το οποίο 
θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα – πληροφορίες. Παράλληλα, θα διασφαλίζεται η εύκολη πλοήγηση στο 
ψηφιακό περιεχόμενο και ο εντοπισμός του χωρίς μεγάλο αριθμό βημάτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου, η Διαδικτυακή Πύλη καθώς και οι λοιπές εφαρμογές θα πρέπει να βασίζονται σε διαδεδομένες σχεδιαστικές 
αρχές, όπως είναι η γραφική και πολυμεσική διεπαφή χρήστη, διαφάνεια, άμεση απόκριση, φιλικότητα κλπ. 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούνται από το σύνολο των διεπαφών: 
• Η σχεδίαση και υλοποίηση των διεπαφών θα πρέπει να λάβει υπόψη την αρχή της στόχευσης προς τον τελικό χρήστη, 
διασφαλίζοντας την απαίτηση αυτή με διάφορους τρόπους όπως ευκολία χρήσης των διεπαφών, ομοιομορφία και 
συνέπεια στον σχεδιασμό, εξασφάλιση εύκολης πλοήγησης, κλπ. 
• Σημαντική συνιστώσα της σχεδίασης αποτελεί ο αυξημένος βαθμός αλληλεπιδραστικότητας με τους χρήστες 
• Όλες οι διεπαφές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ομοιομορφία και συνέπεια ως προς τον τρόπο παρουσίασης, 
δίνοντας, αφενός, το οπτικό στίγμα του φορέα και αφετέρου, διευκολύνοντας τη γρήγορη εξοικείωση και προσαρμογή 
του χρήστη στην εικόνα και τον τρόπο λειτουργίας της. Έτσι, όλες οι διεπαφές θα πρέπει να βασιστούν σε ενιαίο 
σχεδιασμό μορφοτύπων, ενώ η χρήση συμβόλων, γραφικών απεικονίσεων, κουμπιών, χρωμάτων, λεξιλογίου κτλ. θα 
πρέπει να αντανακλά αντίστοιχη σημασία 
• Η πλοήγηση/περιήγηση του χρήστη θα πρέπει να υποστηρίζεται μέσω της εμφάνισης εναλλακτικών στοιχείων 
διευκόλυνσης πρόσβασης και «προσανατολισμού», όπως μονοπάτια (breadcrumbs), χάρτες (sitemaps) κλπ. 
• Η σχεδίαση και υλοποίηση των διεπαφών θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό συντηρησιμότητας με τις 
κατάλληλες τεχνικές λύσεις που να επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη ενημέρωση και αντικατάσταση του περιεχομένου, 
την αφαίρεση περιεχομένου που κρίνεται ξεπερασμένο κλπ. 

 

2.1.2.5 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας και των εφαρμογών του έργου, η κατασκευή 
της διαδικτυακής πλατφόρμας και των διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες 
Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 
level AA). 
 

2.1.2.6 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Το σύνολο των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

 Οι λειτουργίες που θα αναπτυχθούν να είναι συμβατές με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα. 

 Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες εφαρμογών διαδικτύου και διεθνώς 
αναγνωρισμένες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και διασφάλισης ποιότητας. 

 Για λόγους ευχρηστίας θα πρέπει να διασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η πρόσβαση του χρήστη στις 
λειτουργίες και τις επιλογές των εφαρμογών τόσο με τη χρήση mouse όσο και με τη χρήση του 
πληκτρολογίου. 

 Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής και αρχεία βοήθειας (on-line help) στην ελληνική γλώσσα, 
ώστε να καλύπτονται όλες οι λειτουργίες και διεργασίες τόσο της εφαρμογής όσο και της πλατφόρμας 
διαχείρισης, ανάπτυξης και τροποποίησης. 

 Σε όλες τις εφαρμογές να υποστηρίζεται πολυγλωσσικότητα (στα μηνύματα, τις επιλογές των μενού, κ.ο.κ.), με 
την ελληνική γλώσσα να είναι η προεπιλεγμένη. 

 Η πλατφόρμα ανάπτυξης και λειτουργίας θα είναι ενιαία για όλα τα υποσυστήματα (πλήν των εφαρμογών για 
κινητά). 

Το συνολικό σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης μετεγκατάστασης σε οποιοδήποτε άλλο 
Data Center επιλέξει ο φορέας. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει την απαραίτητη υπολογιστική, δικτυακή και τηλεπικοινωνιακή υποδομή, ώστε να 
στεγαστεί με ασφάλεια (απαραίτητη η ύπαρξη firewall) και υψηλή αξιοπιστία το σύνολο του συστήματος, και τα 
επιμέρους συστατικά στοιχεία. Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας φιλοξενίας του συστήματος θα 
είναι: 

 Υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,999% με κάλυψη μέσω SLA. 
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 Απουσία Single Points of failure στην υποδομή. 

 Εξυπηρέτηση με πολλαπλούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. 

 24Χ7 Τεχνική Υποστήριξη. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του την υποδομή που θα 
αξιοποιήσει για να στεγάσει και να λειτουργήσει το σύστημα. 

 

2.1.2.7 Διαλειτουργικότητα & Διασυνδεσιμότητα 

Η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του προτεινόμενου συστήματος για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της 
πληροφορίας – που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί – με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Συγκεκριμένα αφορά 
σε: 

 Μια σαφώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή για τις πληροφορίες (πρότυπα δόμησης της πληροφορίας 
/ δεδομένων και της μετά-πληροφορίας / δεδομένων). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών (τεχνολογίες 
επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία με την μορφή που καθορίζεται στο 
προηγούμενο σημείο). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα 
(ασφάλεια / έλεγχος πρόσβασης δηλαδή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των υπηρεσιών 
διαλειτουργικότητας). 

 Ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την αναζήτηση των πληροφοριών και των δεδομένων 
(τεχνολογίες μεταδεδομένων, καταλόγου ή άλλες που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών στο 
πλαίσιο των διαλειτουργικών υπηρεσιών). 

 
Όσον αφορά στη διασυνδεσιμότητα στο πλαίσιο του έργου, αυτή ορίζεται ως εξής: 

 Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο. 

 Διασυνδεσιμότητα με υφιστάμενη υποδομή εφαρμογών και βάσεων δεδομένων όπως η υφιστάμενη 
διαδικτυακή πύλη του Δήμου. 

 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των παραπάνω γενικών αρχών διαλειτουργικότητας 
και διασυνδεσιμότητας. 

 
Κάποια βασικά στοιχεία κάθετης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του συστήματος με τα ήδη υπάρχοντα 
συστήματα του Δήμου είναι τα εξής: 

 Διασύνδεση και πλήρη και ομαλή επικοινωνία με τον υπάρχοντα δικτυακό τόπο του Δήμου ή άλλον κατάλληλο 
που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

 
Όσον αφορά στην εξωτερική διαλειτουργικότητα και διασυνδεσιμότητα του συστήματος, αυτή αφορά στα εξής σημεία: 

 Δυνατότητα για μελλοντική διασύνδεση του συστήματος με άλλα αντίστοιχα ή παρόμοιου χαρακτήρα 
συστήματα  

 Δυνατότητα συμμετοχής σε ροές δεδομένων (RSS  Feeds), μέσω άλλων δικτυακών τόπων, με χρήση 
συναφών τεχνολογιών RSS Aggregators/readers. 

 

Με στόχο το ψηφιακό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης να είναι διαλειτουργικό και αναζητήσιμο από 
μεγάλες εθνικές και διεθνείς πλατφόρμες ανάδειξης και συσσωρευτές διάχυσης του ψηφιακού πολιτιστικού 
περιεχομένου (Wikipedia, SearchCulture.gr του ΕΚΤ, Europeana, Φωτόδεντρο, κλπ), θα πρέπει ο ανάδοχος να 
μεριμνήσει για την ανάπτυξη ανοικτών APIs και Web Services ως μέρος της αρχιτεκτονικής των εφαρμογών. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί  κατ’ελάχιστον με τα εξής:   
o Ένταξη κάθε τεκμηρίου που θα ψηφιοποιηθεί σε κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο, όπως DSpace, OMEKA, κ.ά. 
o Επιλογή κάποιας ανοικτής άδειας χρήσης Creative Commons 
o Υποστήριξη του πρωτοκόλλου OAI-PMH για τη διάθεση των μεταδεδομένων στο συσσωρευτή 
SearchCulture.gr του ΕΚΤ και, μέσω αυτού, διάθεση και στην ευρωπαϊκή υποδομή συσσώρευσης Europeana 
 
Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τις ελάχιστες προδιαγραφές 
ένταξης στο SearchCulture.gr και την Europeana που υπάρχουν αναρτημένες στον ιστότοπο: 
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/participate/technical-requirements 
Σε περίπτωση που το είδος των τεκμηρίων, τα πνευματικά δικαιώματα ή/και οι τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται 
δεν επιτρέπουν τη σύνδεση με το SearchCulture.gr, τότε ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει έκθεση που να τεκμηριώνει 
την αδυναμία σύνδεσης (στην φάση υλοποίησης του έργου). Η έκθεση αυτή εγκρίνεται (ή απορρίπτεται) από την ΟΔΕ ή 
την ΕΠΠΕ του Δικαιούχου. 
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει τους τρόπους και τις 
τεχνολογίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη του μέγιστου βαθμού οριζόντιας, κάθετης και 
εξωτερικής διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας του προτεινόμενου συστήματος. 

 
  

2.1.2.8 Ασφάλεια Επικοινωνίας 

Ανάμεσα στις κύριες απαιτήσεις ασφάλειας ανήκει η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που θα διακινούνται. 
Παραδείγματα τέτοιων δεδομένων είναι τα στοιχεία ταυτότητας και οι σχετικοί κωδικοί που διακινούνται. Όσον αφορά 
στην ασφάλεια της επικοινωνίας, υπάρχουν οι τρεις βασικοί πυλώνες: 

 Η Μυστικότητα (Secrecy) των μηνυμάτων, δηλαδή να εξασφαλίζεται ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης 
μπορούν να τα διαβάζουν και, κυρίως, να τα κατανοούν. 

 Η Ακεραιότητα (Integrity) των μηνυμάτων, δηλαδή ότι τα μηνύματα δεν έχουν αλλοιωθεί ακουσίως ή εκουσίως. 

 Η Αυθεντικοποίηση (Authentication) των επικοινωνούντων μερών, δηλαδή τα δύο μέρη της επικοινωνίας 
(αποστολέας και παραλήπτης) θα πρέπει να αποδεικνύουν/πιστοποιούν την ταυτότητά τους, έτσι ώστε το 
καθένα να είναι σίγουρο για την ταυτότητα του άλλου. 

 
Η χρησιμοποίηση και αξιοποίηση σύγχρονων και πιστοποιημένων μεθόδων για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
επικοινωνίας, όσον αφορά στους παραπάνω τρεις πυλώνες, κρίνεται επιτακτική και απαραίτητη, ώστε να κερδηθεί η 
εμπιστοσύνη του χρήστη, κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πρωτόκολλα ασφαλούς επικοινωνίας SSL και TLS που προσφέρουν κρυπτογράφηση και 
αυθεντικοποίηση μεταξύ πελατών και εξυπηρετητών στον Παγκόσμιο Ιστό (και όχι μόνο), κοκ. 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται στην Τεχνική του Προσφορά να περιγράψει τις τεχνολογίες που θα 
αξιοποιήσει και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα μεριμνήσει, όσον αφορά στους παραπάνω βασικούς 
πυλώνες (Μυστικότητα, Ακεραιότητα, Αυθεντικοποίηση) ασφαλούς επικοινωνίας. 
 

2.1.2.9 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Οι λειτουργίες του συστήματος θα πρέπει να εκτελούνται με ικανοποιητική ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτές παρόμοιων 
συστημάτων, προδιαθέτοντας το χρήστη στη χρήση του. Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να 
μπορούν να εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού βημάτων). 
Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ταυτοχρόνων επισκεπτών/χρηστών (της τάξης των 
1000) με σταθερή και ικανοποιητική απόδοση, γρήγορη απόκριση και με δυνατότητα γρήγορης κλιμάκωσης σε 
περιπτώσεις αύξησης του φορτίου. 
Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμο στους χρήστες. Το ποσοστό διαθεσιμότητας θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 99% για τις εργάσιμες μέρες και ώρες. (Σαν ποσοστό διαθεσιμότητας ορίζεται το πηλίκο του χρόνου που 
το σύστημα λειτουργεί προς το συνολικό χρόνο αναφοράς). 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει 
για την επίτευξη της απαιτούμενης διαθεσιμότητας και της γενικότερης ευχρηστίας του συστήματος. 

 

 

2.1.3 Λειτουργικές Ενότητες 
 

2.1.3.1 Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών συσκευών σε σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα αφορά στη δημιουργία ενός ψηφιακού πολυμεσικού πλοηγού που θα μπορεί να 
λειτουργήσει και Off-line διαθέσιμου σε φορητές συσκευές και έξυπνα τηλέφωνα (smartphones. Ο χρήστης πρέπει να 
μπορεί να μεταφορτώνει την εφαρμογή του ψηφιακού ξεναγού (δωρεάν) από τις καθιερωμένες αγορές εφαρμογών 
κινητής τηλεφωνίας (Apple App Store και Google Play) για συσκευές τύπου Apple iOS και Google Android. 
Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι αναφερόμενες λειτουργίες: 
1) Ψηφιακή ξενάγηση με εύχρηστη διαδραστική πλοήγηση σε σημεία ενδιαφέροντος σε κάθε νησί off-line αλλά και On-
line. 
2) Δυνατότητα Download περιεχομένου  
3) Επιλογή και προβολή των σημείων ενδιαφέροντος σε ελληνικά και αγγλικά. 
4) Άντληση και προβολή πληροφοριών για τα τεκμήρια με λέξεις – κλειδιά. 
5) Αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου του επισκέπτη για διαμοιρασμό της τουριστικής εμπειρίας. 
6) Δυνατότητα σχεδιασμού της επίσκεψης του χρήστη και χρονοπρογραμματισμού, ανάλογα με τον χρόνο, τον τόπο 
και τα ενδιαφέροντά του. 
7) Υποδοχή λίστας με επιλογές του χρήστη από την υπηρεσία παροχής πληροφοριών για πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 
8) Υπολογισμός χρόνου μετακινήσεων με χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων (όπου αυτό είναι δυνατό), 
χρησιμοποιώντας υπάρχουσες δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. Google Maps). 
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9) Λειτουργία αποδοτικής διαχείρισης δεδομένων, με ομάδες περιεχομένου που προκύπτουν από το υποσύστημα 
ομαδοποίησης, αυτόματης ταξινόμησης σε κατηγορίες όπως αξιοθέατα και κοινωνικές δραστηριότητες και η 
αντιστοίχησής τους με δομημένη γνώση, π.χ. αντικείμενα / έννοιες που αναπαρίστανται ως διασυνδεδεμένα δεδομένα 
(Linked Data) με χρήση τεχνικών επεξεργασίας κειμένου. 
10) Λειτουργία κοινοποίησης της εμπειρίας του επισκέπτη μέσω κατάλληλων διεπαφών (API’ s), οι οποίες πρέπει να 
είναι διαθέσιμες για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, YouTube, Google+ κ.λ.π. 
11) Χρήση μοντέλων επαυξημένης πραγματικότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του GPS της συσκευής 
12) Χρήση της φωτογραφικής μηχανής του κινητού τηλεφώνου ή του tablet για την οργάνωση της ξενάγησης 
13) Λειτουργία για αυτόματη ή ημιαυτόματη συλλογή των σχετικών πληροφοριών από τις δικτυακές τοποθεσίες του 
Φορέα που παρέχουν σύγχρονες τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού (οντολογίες / ταξονομίες) που θα επιτρέπουν τη 
σημασιολογική ανάκτησή της και την διασύνδεση της με άλλες υπηρεσίες / προγράμματα. 
14) Λειτουργία εισαγωγής λίστας με τις επιλογές του χρήστη από την υπηρεσία παροχής πληροφοριών για άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 
15) Λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι οι παραπάνω υπηρεσίες να υλοποιούνται με τρόπο που σέβονται και 
προστατεύουν την ιδιωτικότητα του χρήστη. 
16) Λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης του συνολικού συστήματος, αξιοποιώντας τα δεδομένα που 
συλλέγονται κατά την χρήση της υπηρεσίας για την βελτίωση αυτής. 
17) Η ψηφιακή ξενάγηση στα αντικείμενα της περιοχής πρέπει να προσφέρεται με δύο είδη διεπαφής: διεπαφή λίστας 
και διεπαφή χάρτη. Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των κινητών συσκευών (μικρή οθόνη, μη ακριβής επιλογή 
σημείων με χρήση αφής), η διεπαφή παρουσίασης πρέπει να υποστηρίζει: 

a) Λειτουργία ιεραρχικής παρουσίασης των σημείων ενδιαφέροντος, π.χ. οργάνωση και προβολή σε δύο ή 
περισσότερα επίπεδα 

b) Λειτουργία προσαρμοζόμενης παρουσίασης σημείων στο χάρτη με τεχνικές ομαδοποίησης, π.χ. όταν πολλά 
σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους αυτά ομαδοποιούνται και προβάλλονται 
στο χάρτη σαν ένα «σύνθετο» σημείο, το οποίο όταν επιλεχθεί από τον επισκέπτη αναλύεται στις συνιστώσες 
του. 

18) Λειτουργία εκτύπωσης– εξαγωγής σε αρχεία (xml, csv) συγκεντρωτικής λίστας τεκμηρίων. Ο χρήστης θα μπορεί να 
επιλέγει τα πεδία που θέλει να περιλαμβάνονται στην λίστα. 
19) Λειτουργία υποστήριξης μαζικής εισαγωγής δεδομένων. 
Για την αξιολόγηση της εφαρμογής ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του 
δύο (2) ενδεικτικά Mock ups της παραπάνω λειτουργικότητας χρησιμοποιώντας τα λογότυπα του Δήμου.  
 
Το παραδοτέο θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όσα ορίζονται στον Νόμο 4591/2019 «Προσβασιμότητα ιστοτόπων 
και εφαρμογών δημοσίου για φορητές συσκευές» που αφορά την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 
2016/2102 (eAccessibility) «για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των 
οργανισμών του δημόσιου τομέα», επίπεδο ΑΑ. Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα πρέπει να δείξει Mockup 
μιας εφαρμογής από το Google Play που να είναι συμμορφωμένη με το Νόμο 4591/2019 και να εξηγήσει αναλυτικά το 
πως θα υλοποιήσει στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής τις απαιτήσεις του Νόμου 4591/2019. 
 

2.1.3.2 Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών στον Πύργο της 

Αγίας Τριάδας και στην Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 

Μέσω της παρούσας λειτουργικής ενότητας παρέχεται μία επιπλέον λειτουργικότητα στον ψηφιακό ξεναγό έτσι ώστε το 
ευρύ κοινό να έχει την δυνατότητα περιήγησης με χρήση ακουστικής ξενάγησης από τα κινητά του τηλέφωνα, Για την 
ακουστική ξενάγηση ο επισκέπτης θα χρησιμοποιεί απλά μία native mobile εφαρμογή που θα έχει κατεβάσει στο κινητό 
του. Μέσα από την εφαρμογή θα γίνεται παρουσίαση και εξερεύνηση των εκδόσεων/αρχείων/συλλογών καθώς και 
χρήση κατάλληλου πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνων, βίντεο, ήχοι, κτλ). Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα για 
περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος της παραγράφου 2.1.4.1 καθώς και η επισκόπηση εκθεμάτων και ανάκτηση 
πληροφοριών σχετικών με τα σημεία. Η ενεργοποίηση της ξενάγησης θα γίνεται με φορητές συσκευές και χρήση 
beacons για την διαδραστική ξενάγηση στο αντίστοιχο απόθεμα αλλά και τον χώρο (π.χ στο μουσείο όταν βρεθεί ο 
χρήστης στην αντίστοιχη περιοχή). Η υπηρεσία εντοπισμού θα πρέπει να υποστηρίζει τις βασικές πλατφόρμες 
συσκευών (Android, iOS, κτλ). 

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να αναπτυχθεί εφαρμογή εικονικής περιήγησης και ακουστικής ξενάγησης για  
«έξυπνες»  φορητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές ταμπλέτες σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. 
Ο χρήστης της εφαρμογής  και ανάλογα με το beacon που θα σκανάρει/ φωτογραφίζει και ανάλογα με τη θέση στην 
οποία βρίσκεται , θα αποκτά πρόσβαση σε ένα σύνολο πληροφοριών και πολυμεσικού υλικού, όπως κείμενα, 
φωτογραφίες,  αφηγήσεις, video, σε σχέση με την ιστορία του χώρου και του κάθε αντικείμενου.   
Από λειτουργικής άποψης, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών τρόπων (modes) αλληλεπίδρασης και 
παρουσίασης του περιεχομένου της εφαρμογής και ειδικότερα:  

- Σε πραγματικό χρόνο και χώρο,  ξενάγηση στο χώρο:  Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα εικονικής 
ξενάγησης σε ένα  περιβάλλον γραφικών αναπαραστάσεων, το οποίο θα πρέπει να σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο 
που να μπορεί να πλοηγηθεί σε κατηγορίες αντικειμένων. Καθώς ο χρήστης της εφαρμογής κινείται στο χώρο 
ή στρέφει τη συσκευή του σε διάφορες διευθύνσεις, οι ίδιες ακριβώς κινήσεις εκτελούνται και στο εικονικό 
περιβάλλον, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η οθόνη της φορητής συσκευής τον ακολουθεί. Επιπλέον, 
επιλέγοντας από την οθόνη της έξυπνης συσκευής το συγκεκριμένο  αντικείμενο, θα πρέπει να μπορεί να 
αποκτά πρόσβαση σε  πληροφορίες και πολυμεσικό υλικό, όπως κείμενο, φωτογραφίες, αφηγήσεις,  video 
κλπ, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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Από τεχνικής άποψης η εφαρμογή ξενάγησης θα πρέπει να είναι τύπου native mobile εφαρμογή,  δηλαδή,  μπορεί να 
μπορεί να ανακτάται - «κατεβαίνει» , να εγκαθίσταται και να λειτουργεί στην έξυπνη συσκευή αυτόνομα, ως κατάλληλο 
για το κάθε σύστημα εκτελέσιμο αρχείο και όχι ως μια απλή web mobile εφαρμογή. Η εφαρμογή θα μπορεί να 
εγκαθίσταται μέσω του δικτυακού τόπου ή των αντίστοιχων με την κάθε πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών (market 
places). 
Η εφαρμογή αυτή πρέπει να δέχεται πληροφορίες από τους διάφορους αισθητήρες της έξυπνης συσκευής και να 
αναγνωρίζει  τη θέση, τον προσανατολισμό και την κλίση της συσκευής και  έτσι να μπορεί να παρουσιάζει στον χρήστη 
σε κάθε στιγμή το κατάλληλο περιεχόμενο. Θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάζει στο χρήστη κάθε είδους πολυμεσικό 
υλικό, όπως 3d αναπαραστάσεις, video, φωτογραφίες, ήχους, κείμενα σε τέσσερις τουλάχιστον γλώσσες, ελληνικά, 
γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως, μέσω κατάλληλης web 
εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου, ενημέρωσης και εμπλουτισμού του πολυμεσικού περιεχομένου και των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τα σημεία ενδιαφέροντος. 
Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό να ενημερώνεται αυτόματα, μέσω του Wi Fi (αν είναι διαθέσιμο) τόσο ως  προς το 
περιεχόμενο όσο και ως προς τις νέες εκδόσεις κώδικα της ίδιας της εφαρμογής. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής στην οποία εκτελείται και να προσαρμόζει τη λειτουργία της στις 
δυνατότητες της κάθε συσκευής, όπως για παράδειγμα την ανάλυση της οθόνης ή τη διαθέσιμη μνήμη.  
Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά την αρχιτεκτονική της εφαρμογής 
και τα διάφορα λειτουργικά στοιχεία που την συνθέτουν καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας της εφαρμογής με άλλα 
συστήματα  και ιδιαίτερα το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης να περιγράψει  αναλυτικά  τον τρόπο 
και τα εργαλεία ανάπτυξης και να τεκμηριώσει την καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του έργου. 
 

2.1.3.3 Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

Θα παρέχεται ολοκληρωμένη και αναλυτική πληροφόρηση για τα ετήσια δρώμενα στο νησί αλλά και του συνόλου των 
πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα αν είναι 
εγγεγραμμένοι ή όχι και θα γίνεται είτε μέσω web για φορητές ή μέσω native mobile app (ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί 
να προτείνει ένα από τα 2). Αναλυτικά θα περιλαμβάνει: 
• Εκδηλώσεις ανά θεσμό: ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται εύκολα στις εκδηλώσεις επιλέγοντας θεσμό 
εκδηλώσεων. Οι θεσμοί θα είναι δυναμικοί (δηλαδή θα μπορούν να προστίθενται μελλοντικά και άλλοι) και θα έχουν την 
δυνατότητα χρονικού προσδιορισμού τέλεσης  
• Εκδηλώσεις ανά κατηγορία θεάματος: Θα υπάρχουν δυναμικά προσδιοριζόμενες κατηγορίες εκδηλώσεων: 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, οπτικοακουστικά θέματα κτλ. Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται σε 
εκδηλώσεις που αφορούν την κατηγορία που τον ενδιαφέρει. 
• Εκδηλώσεις ανά χώρο: Θα πρέπει να υπάρχουν δυναμικά προσδιοριζόμενοι χώροι εκδηλώσεων. Σε 
περίπτωση εκδηλώσεων με καθήμενους ή με διακριτές ζώνες επισκεπτών, θα παρέχεται ενδεικτική κάτοψη του χώρου 
για περαιτέρω ενημέρωση του χρήστη. 
• Νέα και ανακοινώσεις: Ο ιστότοπος και η εφαρμογή θα έχει και πληροφοριακό χαρακτήρα με νέα και 
ανακοινώσεις που θα πληροφορούν τον επισκέπτη για ότι αφορά τις εκδηλώσεις (π.χ. αλλαγή ώρας, τρόποι 
πρόσβασης κτλ). Θα υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής κατηγοριοποίησης των νέων και των ανακοινώσεων. 
• Οπτικοακουστικό Υλικό: Σε κάθε εκδήλωση, θα μπορεί να προστίθεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, 
βίντεο κλπ) τόσο σαν μέρος του κειμένου όσο και σαν σχετικά πολυμέσα (άλμπουμ φωτογραφιών ,συλλογή βίντεο κλπ.) 
Το οπτικοακουστικό υλικό μπορεί να αφορά μπορεί να αποτελεί είτε preview είτε overview της εκδήλωσης. 
• Συντελεστές Εκδήλωσης: Σε κάθε εκδήλωση, και ανάλογα με την κατηγορία θεάματος, θα μπορεί ο επισκέπτης 
να βλέπει τους συντελεστές της εκδήλωσης (π.χ. ηθοποιοί, τραγουδιστές, μουσικοί, σκηνοθέτης κτλ) 
• Αναζήτηση Εκδηλώσεων: Ο χρήστης θα μπορεί να αναζητά εκδήλωση με τα παρακάτω, τουλάχιστον κριτήρια: 
θεσμός, χρονική περίοδος (από – έως), θέαμα, χώρο, συντελεστές, όνομα εκδήλωσης 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά 2 Mockup (διαφορετικά) για τον τρόπο 
παρουσίασης των εκδηλώσεων σε εφαρμογή. Στόχος του Mockup είναι να παρουσιαστεί η ετοιμότητα της λύσης και η 
απλότητα στην γραφιστική απεικόνιση των εκδηλώσεων 
 

2.1.3.4 Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις 

φορητές συσκευές των επισκεπτών 

Οι εικονικές περιηγήσεις μπορούν να δώσουν τη δεύτερη καλύτερη εμπειρία επίσκεψης ενός χώρου. Από εκπαιδευτική 
σκοπιά όμως, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας να 
εμπλουτίζει με πληροφοριακό υλικό την απεικόνιση ιστορικών γεγονότων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σύστημα που επιτρέπει την εισαγωγή οντοτήτων / αντικειμένων στην 
πραγματική απεικόνιση του χώρου που προσφέρουν οι πανοραμικές απεικονίσεις. Σύμφωνα με σενάρια που θα 
αναπτυχθούν σε συνεργασία με τον φορέα αλλά και την ομάδα έργου του φορέα, οι εικονικές περιηγήσεις θα 
εμπλουτίζονται από επιπρόσθετα αντικείμενα που θα αφορούν την ιστορία του νησιού και θα ενισχύουν την 
εκπαιδευτική - επιμορφωτική τους δράση. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα οι πανοραμικές απεικονίσεις να 
εμπλουτίζονται με : 
- Πληροφοριακά αντικείμενα που η αλληλεπίδραση τους με αυτά δίνει πρόσβαση σε στοιχεία γνώσης. Τα 
αντικείμενα αυτά θα μπορούν να εμπεριέχουν στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενο, στατικά και κινούμενα γραφικά, ήχο, 
video και μικρές αλληλοεπιδρούσες εφαρμογές. 
- Τρισδιάστατα αντικείμενα που δεν υπάρχουν στον πραγματικό χώρο, αλλά προσθέτονται ψηφιακά και 
ενσωματώνονται στον χώρο. Η ενσωμάτωση των αντικειμένων αυτών στην αναπαράσταση του χώρου πρέπει να 
γίνεται με χρήση τεχνικών match-moving προκειμένου να δίνουν ένα πιστό οπτικό αποτέλεσμα, ακόμα και στην 
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περίπτωση που ο χρήστης αλληλεπιδρά με το εικονικό περιβάλλον, στρέφοντας το εικονικό του βλέμμα προς μια άλλη 
κατεύθυνση ή μεγεθύνοντας για να εξετάσει κάποια λεπτομέρεια. 
Η εφαρμογή προβολής της υπηρεσίας θα πρέπει να μπορεί να προβάλει τις σκηνές επαυξημένης πραγματικότητας σε 
Smartphones και tablets. Στην περίπτωση του σταθερού ή φορητού υπολογιστή θα πρέπει η εφαρμογή να μπορεί να 
λειτουργεί μέσω διαδικτύου, χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης από τη μεριά του χρήστη αρθρωμάτων λογισμικού με 
εξαίρεση ιδιαίτερα δημοφιλή αρθρώματα όπως το AdobeFlash ή/και η Java και/ή HTML 5.0. Θα πρέπει επίσης να 
διαχειρίζεται τον όγκο των μεταδιδόμενων πληροφοριών με τρόπο ώστε να είναι γρήγορη η μεταφόρτωση των 
δεδομένων που συνθέτουν την κάθε σκηνή επαυξημένης πραγματικότητας. Τέλος θα πρέπει να μπορεί να είναι 
συμβατή με τους δημοφιλέστερους διαφιλλιστές διαδικτύου και τα λειτουργικά συστήματα Windows, OSX και Linux. 
Στην περίπτωση χρήσης smartphone ή tablet θα πρέπει επιπρόσθετα η εφαρμογή να έχει τη δυνατότητα να 
προσαρμόζετε στο μικρότερο μέγεθος οθόνης και στη χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ αυτών των συσκευών. Και στην 
περίπτωση των smartphone ή tablet κρίνεται απαραίτητη η χρήση το AdobeFlash ή/και η Java και/ή HTML 5.0. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά τουλάχιστον 2 URL από εφαρμογές στο 
Google play και iOS που είναι διαθέσιμες κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς στις οποίες να παρουσιάζεται η 
λειτουργία της εικονικής ξενάγησης με χρήση πανοραμικών φωτογραφικών και τεχνολογία 3600. Τα URLs (Google play 
και iOS) θα πρέπει να είναι στο όνομα του Οικονομικού Φορέα ή δηλωμένου υπεργολάβου του. 

 

2.1.4 Λοιπές Υπηρεσίες 

2.1.4.1Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία της απαιτούμενης πληροφορίας σχετικά με τα 
σημεία ενδιαφέροντος, με τρόπο που θα τεκμηριώνει την ορθότητα του περιεχομένου της και σε μορφή εύληπτη και 
κατανοητή από το δέκτη. Από τη μία πλευρά, η συγκέντρωση της πληροφορίας είναι θεμελιωδώς απαραίτητη τόσο για 
την εφαρμογή όσο και για τον διαδικτυακό ιστότοπο. Από την άλλη, η ταξινόμηση της πληροφορίας είναι επίσης 
απαραίτητη για την οργάνωση των θεματικών περιεχομένων και λειτουργιών τόσο της εφαρμογής όσο και του 
ιστότοπου. Η συγκέντρωση και η ταξινόμηση της πληροφορίας σε συνδυασμό με την επεξεργασία του υλικού 
πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για τα πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 
ψηφιακής περιήγησης που προωθεί η παρούσα πρόταση.  
Στα πλαίσια των εν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνονται όσα αναφέρει ο ακόλουθος πίνακας: 
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Φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης 
(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) 

Βίντεο διάρκειας 60’’  (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

3600 βίντεο (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Πανοραμικές Φωτογραφίες 

επίγειες 
(5)  (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

Πανοραμικές Φωτογραφίες 

εναέριες με drone 
(2)  (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

Βιωματική ξενάγηση με χρήση 

εικονικής πραγματικότητας 
(1)  (1)       

 

3D αποτύπωση αντικειμένων   (3)        

Εικονική Περιήγηση στο 

εσωτερικό κτιρίων (3600) 
 (3) (3)       

 

Εικονική Περιήγηση στο 

εξωτερικό κτιρίων (3600) 
(1) (1)  (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

 

Ακουστική Ξενάγηση σε 

εξωτερικό χώρο 
(1) (1)  (1)     (1)  

Ακουστική Ξενάγηση σε 

εσωτερικό χώρο 
  (1)        

Καταγραφή & προβολή    (1) (1) (1) (1) (1)  (1) 
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Πανηγυριού/ εκδήλωσης 

 

Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες τεχνολογίες ως προς την δημιουργία του 
περιεχομένου: 

 Τεχνολογία βίντεο 3600 , (immersive videos ή spherical videos HD,4K) 

 Τεχνολογία πανοραμικών φωτογραφιών (panoramic photos >12Mpx)  

 Τεχνολογία μέσω εναέριας βιντεοσκόπησης (Drones) ανάλυσης 4K, High Efficiency Video Codec (HEVC), 
H.265 

 Τεχνολογία Beacons, γεωγραφικής ψηφιακής απεικόνισης σημείων μέσω ταυτοποίησης και αποτύπωσης 
(GIS, GPS) 

 

2.1.4.2 Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση 

Περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση αντικειμένων που βρίσκονται στην Έκθεση κειμηλίων της 
Χοζοβιώτισσας (Σκευοφυλάκιο) μέσω ψηφιακής φωτογράφησης και τεκμηρίωσης με πέντε πεδία ανά τεκμήριο σε δύο 
γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά). Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα ψηφιοποιηθεί και θα χρησιμεύσει για την παραγωγή 
νέου περιεχομένου ή κειμένων προς εισαγωγή στην εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης. Το ψηφιοποιημένο υλικό θα 
τεκμηριωθεί από την Ομάδα Έργου του Αναδόχου, ενώ προβλέπεται και μετάφραση της τεκμηρίωσης σε 2 γλώσσες. 
Επίσης θα γίνει συγγραφή ειδικών κειμένων για τις ψηφιακές εφαρμογές. 
Τα βασικά βήματα της διαδικασίας που θα ακολουθείται για την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση του πολιτιστικού 
υλικού του Δήμου είναι τα ακόλουθα: 
• Προετοιμασία (συγκέντρωση, καταγραφή, επιλογή, ταξινομηση κ.λπ.) του υλικού προς ψηφιοποίηση, 
• Ψηφιοποίηση του υλικού, 
• Τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού, 
• Προσαρμογή και μετάπτωση περιεχόμενου από υφιστάμενες βάσεις και πηγές, 
• Επιστροφή του υλικού (όπου απαιτείται) στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (αν υπάρχουν πηγές τρίτες). 
Το ψηφιακό υλικό θα τροφοδοτεί την εφαρμογή ξενάγησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου. Το σύνολο των 
εργασιών ψηφιοποίησης θα πρέπει να αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος που θα 
διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και ακεραιότητας των δεδομένων. Για την ολοκλήρωση του έργου στο 
χρονικό πλαίσιο και στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στη Προκήρυξη, θα χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του 
αναδόχου ο απαραίτητος ποσοτικά και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμός και το κατάλληλο 
ανθρώπινο δυναμικό, τα οποία θα πρέπει να προδιαγραφούν αναλυτικά στις προσφορές των υποψηφίων αναδόχων. 
Αναλυτικότερα, ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει στη λύση του τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
• Ψηφιοποίηση 
• Χρήση ενδεδειγμένων διαδικασιών ψηφιοποίησης κατά τα διεθνή πρότυπα. 
• Χρήση εξοπλισμού ψηφιοποίησης υψηλών προδιαγραφών που θα διασφαλίσει ακριβή αντίγραφα υψηλής 
ποιότητας 
• Τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών ασφάλειας με σκοπό το μηδενισμό του κινδύνου ολικής ή μερικής 
απώλειας του ψηφιοποιημένου υλικού. 
 
Προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στην ψηφιοποίηση των παρακάτω : 

 Αρχεία για τα οποία ο φορέας κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης και προβολής,  

 Υλικό εξαιρετικής ιστορικής, καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής αξίας.  

 Αρχεία που κινδυνεύουν να καταστραφούν ή είναι εξαιρετικά ευπαθή. 

 Αρχεία για τα οποία υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση. 

 

2.1.4.3 Δημιουργία 3D αποτύπωση αντικειμένων από την Έκθεση κειμηλίων της 

Χοζοβιώτισσας (Σκευοφυλάκιο) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα σύστημα που επιτρέπει την εισαγωγή οντοτήτων / αντικειμένων στην 
πραγματική απεικόνιση του χώρου που προσφέρουν οι πανοραμικές απεικονίσεις. 
Σύμφωνα με σενάρια που θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τον φορέα αλλά και τους ειδικούς επιστήμονες του φορέα, 
οι εικονικές περιηγήσεις στα διάφορα σημεία ενδιαφέροντος θα εμπλουτίζονται από επιπρόσθετα αντικείμενα που θα 
ενισχύουν την εκπαιδευτική – επιμορφωτική τους δράση. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα οι πανοραμικές 
απεικονίσεις να εμπλουτίζονται με Πληροφοριακά αντικείμενα από την Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 
(Σκευοφυλάκιο) που η αλληλεπίδραση τους με αυτά δίνει πρόσβαση σε στοιχεία γνώσης. Τα αντικείμενα αυτά θα 
μπορούν να εμπεριέχουν στοιχεία πολυμέσων, όπως κείμενο, στατικά και κινούμενα γραφικά, ήχο, video και μικρές 
αλληλοεπιδρούσες εφαρμογές. 

 

2.1.4.4 Μετάφραση του Περιεχομένου 

Η ενότητα αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για τους γενικούς σκοπούς του όλου Έργου, ήτοι την προβολή του σε 
όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η μετάφραση του περιεχόμενου στην Αγγλική. 
Ο υποψήφιος οφείλει να προσδιορίσει την ακριβή μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων μετάφρασης. 
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2.1.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Προσωπικού του Φορέα 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτικά παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους 
χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. Οι ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά με την εκπαίδευση των 
χρηστών είναι οι εξής: 
• Σεμινάριο κατάρτισης δεκαπέντε (15) ατόμων (2 τμήματα) του φορέα στις τεχνολογικές υποδομές και στη 
διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, 
• Εκπαίδευση έξι (6) χρηστών, με βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα 
αναπτυχθούν. 
Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει αναλυτικό πρόγραμμα υπηρεσιών εκπαίδευσης που θα 
προσφέρει, το κόστος των οποίων θα αποτυπώνεται αναλυτικά στην οικονομική προσφορά του. Οι εκπαιδεύσεις θα 
λάβουν χώρα σε εγκαταστάσεις του Δήμου. 

 

2.1.4.6 Υπηρεσίες Δοκιμαστικής Λειτουργίας 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ελέγχων και την αποδοχή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, αρχίζει η Περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας. Στην περίοδο αυτή, το σύστημα της Διαδικτυακής 
Πύλης Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη λειτουργία του συστήματος και τους χρήστες κάτω από πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη διαθεσιμότητα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες 
(πιλοτική λειτουργία). Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους υπεύθυνους του 
Φορέα Υλοποίησης. 
Στη Στάδιο της Δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 
 
Αξιολόγηση εφαρμογών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διεξάγει έρευνα αξιολόγησης των εφαρμογών του, με focus group που θα επιλέξει ο ίδιος 
(στελέχη Δήμου, ΕΦΑ Δωδεκανήσου, ΕΥΔ Ν. Αιγαίου, κ.α.) και δομημένου ερωτηματολογίου αξιολόγησης. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν για βελτιώσεις/διορθώσεις των εφαρμογών και θα παραδοθούν στον 
Δήμο. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα χρήσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για δημοσίευση (επιστημονική ή/και 
προβολής). 
 
Άμεση τηλεφωνική υποστήριξη Help-desk 

Άμεση υποστήριξη σε όλους τους χρήστες του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης μέσω τηλεφώνου, τουλάχιστον κατά το 
ωράριο λειτουργίας 09:00-17:00. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 Τηλεφωνική υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του συστήματος. 
 Τηλεφωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά τη δομή και οργάνωση της 
παραπάνω υπηρεσίας Help-Desk. 
 
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Πιλοτικής  

Ο Ανάδοχος, για όλη τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, υποχρεούται να διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό 
τουλάχιστον ενός (1) ατόμου με στόχο την υποστήριξη των χρηστών του φορέα στη λειτουργία των εφαρμογών. 

Η υποστήριξη κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Συνεχής τεχνική υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των επιμέρους Εφαρμογών και των 
υποδομών. 

 Τεχνική υποστήριξη των διαδικασιών ψηφιοποίησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης από εξειδικευμένους 
εμπειρογνώμονες. 

 Βελτιώσεις / Διορθώσεις των υποσυστημάτων και των επιμέρους εφαρμογών. 

 Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών. 

 Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες. 

 Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 

 Υποστήριξη στο χειρισμό και τη λειτουργία των υπολογιστών, και λοιπού προσφερόμενου εξοπλισμού 
φιλοξενίας, εφόσον απαιτείται. 

 Επικαιροποίηση (update) της τεκμηρίωσης. 

 Ειδικότερα στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιμαστική & παραγωγική λειτουργία είναι να ελεγχθούν 
διεξοδικά: 

 Οι κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιήθηκαν. 

 Οι παραμετροποιήσεις και προσαρμογές λογισμικού που έγιναν. 

 Η ορθή λειτουργία του παρεχόμενου εξοπλισμού φιλοξενίας. 
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 Οι ρυθμίσεις του λογισμικού συστήματος. 

 Οι ρυθμίσεις της οποιασδήποτε βάσης δεδομένων (π.χ. για την Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων) και 
της διαλειτουργικότητας με αυτήν. 

 Η ολοκλήρωση του λογισμικού με τις απαιτούμενες διαδικασίες. 

 Η φυσική ανταπόκριση του συστήματος. 

 Οι διασυνδέσεις και οι ανταλλαγές δεδομένων. 

 Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος. 

 Οι τελικές ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning).  

 Η ομαλή λειτουργία των επί μέρους Εφαρμογών και λειτουργιών.  

 Η ασφάλεια και ομαλή λειτουργία των δεδομένων της τεκμηρίωσης. 

Από τη συλλογή των παρατηρήσεων και των εκκρεμοτήτων ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη για συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις ή διορθώσεις στη λειτουργία του συστήματος. Ο Ανάδοχος μετά από συνεννόηση με την αρμόδια 
Επιτροπή, θα προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 
χρονικό διάστημα της δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας. 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας, εμφανισθούν σοβαρά κατά την κρίση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, διακόπτεται η περίοδος δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας και καλείται ο 
Ανάδοχος να αποκαταστήσει το πρόβλημα μέσα στους προβλεπόμενους από την παρούσα διακήρυξη χρόνους. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΠΠΕ ότι αποκατέστησε την οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή 
βλάβη και τον τρόπο που το πραγματοποίησε. Η αρμόδια επιτροπή μετά από έλεγχο πιστοποιεί την αποκατάσταση της 
δυσλειτουργίας. Ο χρόνος της δοκιμαστικής & παραγωγικής λειτουργίας επιμηκύνεται αντίστοιχα για όσο χρόνο 
μεσολάβησε από την διαπίστωση της βλάβης μέχρι την πιστοποίηση της αποκατάστασής της. 
Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και πριν από την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει επικαιροποιημένη έκδοση του συνόλου της τεχνικής και λειτουργικής τεκμηρίωσης 
 

2.1.4.7 Υπηρεσίες δημοσιότητας, Προβολής και Προώθησης 

Στόχος είναι η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς δημοσιότητας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου και της Ε.Ε., με στόχο την εξασφάλιση 
επαρκούς ενημέρωσης και συμμετοχής από τους τελικούς αποδέκτες και ωφελούμενους. 
 
Η παραγωγή υλικού δημοσιότητας και διάχυσης έργου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και την αποτελεσματική 
προώθησή του θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 & 1828/2006. 
Οι υπηρεσίες προβολής και προώθησης περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστον: 

 Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και προβολής του έργου 

 Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την προβολή του έργου σε 2 γλώσσες (έντυπο Β5) και 2.000 αντίτυπα 

 Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

2.1.4.8 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης 

 
Οι υπηρεσίες εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

 Υπηρεσίες υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών που πρέπει να περιλαμβάνουν: 
 

o Αναλυτικό Πρόγραμμα ενεργειών προληπτικής συντήρησης, που υποβάλλεται με την έναρξη της 
σχετικής περιόδου 

 

o Αναλυτική Καταγραφή Πεπραγμένων Συντήρησης (Τακτικών – Έκτακτων Ενεργειών) 

 
o Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε εξοπλισμό και έτοιμο 

λογισμικό καθώς και εφαρμογές που έχει υλοποιήσει ο ίδιος ο Ανάδοχος 

 
o Τεκμηρίωση σφαλμάτων 

 
o Παράδοση  αντιτύπων  όλων  των  μεταβολών  ή  επανεκδόσεων  ή  τροποποιήσεων  των 

εγχειριδίων του έτοιμου λογισμικού 

 
o Τεκμηρίωση εγκαταστάσεων νέων εκδόσεων έτοιμου λογισμικού 

 
o Έκθεση αξιολόγησης Περιόδου 
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Η κατ’ ελάχιστη απαίτηση εγγύηση καλής λειτουργίας για το λογισμικό  και τις εφαρμογές θα είναι 1 έτος 
 

 

2.2 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 
 
Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: 

α) Μελέτη εφαρμογής 

β) Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού περιεχομένου  

γ) Ανάπτυξη Mobile και web εφαρμογών 

δ) Εκπαίδευση Χρηστών και Πιλοτική λειτουργία 

ε) Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής 

 

ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ ΜΗΝΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Μελέτη εφαρμογής              

2 Συλλογή πολυμεσικού περιεχομένου και 

τεκμηρίωση 

            

3 Ανάπτυξη Mobile και web εφαρμογών             

4 Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση 

Χρηστών 

            

5 Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής             

 

 

2.2.1 Στάδιο 1 
 
 

Μήνας Έναρξης 1 Μήνας Λήξης 1 

Τίτλος Σταδίου Μελέτη εφαρμογής (οριστικοποίηση σημείων) 

Στόχος του Σταδίου 1 – Στόχος της μελέτης αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας του έργου, ο 

προσδιορισμός του προς ψηφιοποίηση υλικού και η εναρμόνισή του με τις προδιαγραφές του συστήματος, ο 

διαχωρισμός και η καταγραφή της κατάστασης του υλικού, καθώς και οι διαδικασίες των σεναρίων ελέγχου και 

πιστοποίησης του έργου. Μέσω της Μελέτης θα προσδιοριστεί το περιεχόμενο εκείνο που θα καλύπτει τις ανάγκες 

του έργου. 
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Περιγραφή Σταδίου: 

 

Η μελέτη εφαρμογής θα αποτελέσει το πρώτο Στάδιο του έργου. Σκοπός της μελέτης αποτελεί: 

- ο ακριβής προσδιορισμός του υλικού που θα πρέπει να συγκεντρωθεί για τις ανάγκες του έργου από το 

υφιστάμενο αρχείο του φορέα λόγω του μεγάλου αριθμού τεκμηρίων που διαθέτει, 

- ο διαχωρισμός του περιεχομένου σε θεματικές κατηγορίες - τομείς, στους διαφορετικούς τρόπους προβολής 

(διαδίκτυο, smart phones, tablet pcs, κλπ), καθώς και τα πεδία ενδιαφέροντος (έτος, αντικείμενο, ενότητες 

περιεχομένου, κλπ), 

- ο προσδιορισμός των μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση του υλικού και η 

αντιστοίχησή του με τα διεθνή πρότυπα, 

- η διαμόρφωση του τρόπου ανάδειξης των στοιχείων εκείνων που θα προβάλλουν το έργο του φορέα, καθώς και 

ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 

- ο τρόπος αλληλεπίδρασης του κοινού και το περιεχόμενο που θα αντλεί από κάθε εφαρμογή, 

- η περιγραφή των στοιχείων εκείνων που θα διασφαλίσουν την ποιότητα του έργου, 

Παραδοτέα: 
 
 Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής  

 

2.2.2 Στάδιο 2 
 
 
 

Μήνας Έναρξης 2 Μήνας Λήξης 4 

Τίτλος Σταδίου Συλλογή πολυμεσικού περιεχομένου και τεκμηρίωση 

Στόχος του Σταδίου 2 είναι η Συλλογή πολυμεσικού περιεχομένου και τεκμηρίωση 
 

Περιγραφή Σταδίου : 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και επεξεργασία της απαιτούμενης πληροφορίας σχετικά 

με τα σημεία ενδιαφέροντος, με τρόπο που θα τεκμηριώνει την ορθότητα του περιεχομένου της και σε μορφή 

εύληπτη και κατανοητή από το δέκτη. Από τη μία πλευρά, η συγκέντρωση της πληροφορίας είναι θεμελιωδώς 

απαραίτητη τόσο για την εφαρμογή όσο και για τον διαδικτυακό ιστότοπο. Από την άλλη, η ταξινόμηση της 

πληροφορίας είναι επίσης απαραίτητη για την οργάνωση των θεματικών περιεχομένων και λειτουργιών τόσο της 

εφαρμογής όσο και του ιστότοπου.   
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Παραδοτέα: 
 
 

 Π2.1: Περιεχόμενο και Τεκμηρίωση σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.2: Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης  

 Π2.3: Ηχητικά αρχεία (speakage) σε ελληνικά/ αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά για κάθε αντικείμενο 

 Π2.4: Μετάφραση από ελληνικά σε Αγγλικά για όλα τα αντικείμενα (4.000 χαρακτήρες- 1/2 σελίδα Α4/ σημείο) 

 Π2.5: Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 

 Π2.6: Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την εξωτερικής αποτύπωση των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.7: Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.8: Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από την Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας (3 αντικείμενα) 

 
 

2.2.3 Στάδιο 3 
 

Μήνας Έναρξης 3 Μήνας Λήξης 6 

Τίτλος Σταδίου Ανάπτυξη Mobile και web εφαρμογών 

Στόχος του Σταδίου 3 είναι η Ανάπτυξη Mobile και web εφαρμογών 

Περιγραφή Σταδίου: 

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εφαρμογών α) Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών συσκευών σε σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος β) Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών στον Πύργο της 

Αγίας Τριάδας και στην Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας γ) εφαρμογή παρουσίασης πανηγυριού/ εκδήλωσης 

στη νησί δ) Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 360 0 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές συσκευές των 

επισκεπτών 

 
Παραδοτέα: 

 Π3.1: Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών συσκευών σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π3.2: Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών στον Πύργο της Αγίας Τριάδας και στην 

Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 

 Π3.3: Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

 Π3.4: Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές συσκευές των 

επισκεπτών 

 

 

 

2.2.4 Στάδιο 4 
 
 

Μήνας Έναρξης 7 Μήνας Λήξης 7 

Τίτλος Στάδιος Πιλοτική Λειτουργία και Εκπαίδευση Χρηστών 

Στόχος της Στάδιο 5 είναι οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών και πιλοτικής λειτουργίας 
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Περιγραφή Σταδίου : 

Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει: Σεμινάριο κατάρτισης δεκαπέντε (15) ατόμων (2 τμήματα) του φορέα στις 

τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, Εκπαίδευση έξι (6) χρηστών, με 

βάση εγχειρίδια (στα Ελληνικά), στη χρήση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν 

Οι στόχοι της παρούσας Στάδιος αναφορικά με τις υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη του φορέα 

• Επίλυση τυχόν προβλημάτων/ υλοποίηση τυχόν διορθωτικών ενεργειών 

• Αξιολόγηση του έργου «εκ των έσω» με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων 

• Εξασφάλιση της ομαλής μελλοντικής λειτουργίας του έργου - επεκτάσεις, βελτιώσεις, βιωσιμότητα 

• Έλεγχο και τυχόν διορθώσεις των εφαρμογών 

• Τελική τεκμηρίωση εφαρμογών 

 

 Π4.1: Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας (Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας) 

 Π4.2:  Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευση στελεχών / εκπαιδευτικό 

 

2.2.5 Στάδιο 5 
 

Μήνας Έναρξης 8 Μήνας Λήξης 8 

Τίτλος Σταδίου Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής 

Στόχος του Σταδίου 5 είναι οι Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου 

Περιγραφή Σταδίου : 

Οι στόχοι του παρόντος Σταδίου περιλαμβάνουν τις Δράσεις προβολής και δημοσιότητας του έργου και 

περιλαμβάνουν: 

 Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και προβολής του έργου 

 Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την προβολή του έργου σε 2 γλώσσες (έντυπο Β5) 

 Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Π5.1: Σχεδίαση και εκτύπωση εντύπου μεγέθους Β5, για την παρουσίαση και διάχυση του έργου και των 

δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτό στον περιηγητή 2000 τμχ 

 Π5.2: Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και προβολής του έργου 

 Π5.3: Σχεδίαση και εκτύπωση πινακίδων   

 Π5.4: Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

  
 

2.3 Παραδοτέα Έργου 
 

Τα παραδοτέα του έργου συνολικά είναι τα ακόλουθα: 

 Π1.1: Μελέτη Εφαρμογής 

 Π2.1: Περιεχόμενο και Τεκμηρίωση σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.2: Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης  

 Π2.3: Ηχητικά αρχεία (speakage) σε ελληνικά/ αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά για κάθε αντικείμενο 

 Π2.4: Μετάφραση από ελληνικά σε Αγγλικά για όλα τα αντικείμενα (4.000 χαρακτήρες- 1/2 σελίδα Α4/ σημείο) 

 Π2.5: Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

 Π2.6: Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την εξωτερικής αποτύπωση των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.7: Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π2.8: Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από την Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας (3 αντικείμενα) 

 Π3.1: Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών συσκευών σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 Π3.2: Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών στον Πύργο της Αγίας Τριάδας και στην 
Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 
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 Π3.3: Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

 Π3.4: Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές συσκευές των 
επισκεπτών 

 Π4.1: Αποτελέσματα Πιλοτικής Λειτουργίας (Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας) 

 Π4.2:  Οριστικοποιημένα Προγράμματα Σπουδών / εκπαίδευση στελεχών / εκπαιδευτικό 

 Π5.1: Σχεδίαση και εκτύπωση εντύπου μεγέθους Β5, για την παρουσίαση και διάχυση του έργου και των 
δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτό στον περιηγητή 2000 τμχ 

 Π5.2: Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και προβολής του έργου 

 Π5.3: Σχεδίαση και εκτύπωση πινακίδων  με πληροφοριακό περιεχόμενο 

 Π5.4: Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

 

2.4 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
 

2.4.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά την ολοκληρωμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής, όσον αφορά τόσο στο περιεχόμενο του έργου, όσο και στο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα παροχής υπηρεσιών 
& παράδοσης προϊόντων. 

Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, 
μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του 
έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει στο έργο, την προσέγγιση που θα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, 
συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με το προσωπικό της 
Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, 
τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του 
Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας θα ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο: 

 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται 
στην παρούσα προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών.  

 Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του έργου. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες 
εκπόνησης μελετών, ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, 
κλπ, και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών. 

 Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες και ενότητες – πακέτα εργασίας 
(ΕΕ) όπως αυτά αναφέρονται στις αναλυτικές προδιαγραφές του έργου. 

 Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του 
υποψήφιου Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπου θα απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι 
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου. 

 

2.4.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του αναλυτικά στοιχεία για το σχήμα διοίκησης που 
θα αναλάβει την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται, με αναλυτική αναφορά, όλα τα στοιχεία για το προσωπικό που θα 
διατεθεί, καθώς και για το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους σε κάθε φάση του έργου. 

Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ. 

Ο Δήμος 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. 

 

2.4.3 Υπεύθυνος Έργου και Αναπληρωτής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους: 

 του Υπεύθυνου Έργου, 

 του αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου. 

Συγκεκριμένα για τα δύο ανωτέρω στελέχη ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται:  
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 να δώσει βιογραφικά , όπου να αναφέρονται οι δραστηριότητές τους κατ’ ελάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) 
έτη 

 να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. 

 να δηλώσει το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. 

 να δηλώσει τη σχέση τους μαζί του (ενν. τον υποψήφιο Ανάδοχο – δηλ., υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 
κλπ.). 

 

2.4.4  Μέλη Ομάδας Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην Προσφορά του τα στελέχη της Ομάδας Έργου. Συγκεκριμένα 
για τα Μέλη της Ομάδας Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται: 

 να προσκομίσει βιογραφικά 

 να περιγράψει το ρόλο τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης. 

 να δηλώσει το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν. 

 να δηλώσει τη σχέση τους μαζί του (ενν. τον υποψήφιο Ανάδοχο – δηλ., υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, 
στέλεχος υπεργολάβου, κλπ.). 

 

2.4.5 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του προσχέδιο της προτεινόμενης 
Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας έργου με στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατανόηση του έργου 
και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας.  

Ενδεικτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου. 

 Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή 
συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 Τις διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου. 

 Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα 
ολοκλήρωσης των επιμέρους παραδοτέων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει και να τεκμηριώσει οποιαδήποτε σημεία της προτεινόμενης λύσης 
παρεκκλίνουν από τις παραπάνω κατευθύνσεις, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται να εξομαλύνει και 
να επιλύσει τα όποια σχετικά προβλήματα και παρενέργειες. 

 

2.4.6 Τρόπος Υλοποίησης – Παράδοσης  Έργου 

Το σύνολο του συστήματος (δηλ., συνιστώσες εφαρμογές, ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο και λοιπές 
εφαρμογές) θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί σε Data-Center του Αναδόχου με βάση της προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο Ανάδοχος καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη, την υλοποίηση, τον προγραμματισμό και την 
κωδικοποίηση, καθώς και την εγκατάσταση των λειτουργικών τμημάτων του συστήματος της Διαδικτυακής Πύλης στον 
εξοπλισμό φιλοξενίας. Οφείλει, δε, να ενημερώνει το Δήμο για την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου, οποτεδήποτε του 
ζητηθεί και σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχεται η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, ο 
Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, την Αναθέτουσα Αρχή για την ακριβή 

ημερομηνία και ώρα που προτίθεται να πραγματοποιήσει εργασίες, που ενδεχομένως να απαιτούν την παρουσία και 
συνεργασία με υπεύθυνους του δήμου. 

 

2.5 Πίνακες Συμμόρφωσης 
 
Στους επόμενους πίνακες θα πρέπει οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συμπληρώσουμε το σύνολο των απαιτήσεων καθώς και 
τις αντίστοιχες παραπομπές 
 

2.15.1 Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών συσκευών σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ψηφιακή ξενάγηση με εύχρηστη 
διαδραστική πλοήγηση σε πολιτιστικά 
σημεία ενδιαφέροντος off-line αλλά και On-
line. 

ΝΑΙ 

  

Επιλογή και προβολή των αντικείμενων 
σε πολλές γλώσσες. ΝΑΙ 

  

Άντληση και προβολή πληροφοριών 
για τα τεκμήρια με λέξεις – κλειδιά. ΝΑΙ 

  

Αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου του 
επισκέπτη για διαμοιρασμό της τουριστικής 
εμπειρίας. 

ΝΑΙ 

  

Δυνατότητα σχεδιασμού της επίσκεψης 
του χρήστη και χρονοπρογραμματισμού, 
ανάλογα με τον χρόνο, τον τόπο και τα 
ενδιαφέροντά του. 

ΝΑΙ 

  

Υποδοχή λίστας με επιλογές του 
χρήστη από την υπηρεσία παροχής 
πληροφοριών για πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

ΝΑΙ 

  

Υπολογισμός χρόνου μετακινήσεων με 
χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων 
(όπου αυτό είναι δυνατό), χρησιμοποιώντας 
υπάρχουσες δικτυακές υπηρεσίες (π.χ. 
Google Maps). 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία αποδοτικής διαχείρισης 
δεδομένων, με ομάδες περιεχομένου που 
προκύπτουν από το υποσύστημα 
ομαδοποίησης, αυτόματης ταξινόμησης σε 
κατηγορίες όπως αξιοθέατα και κοινωνικές 
δραστηριότητες και η αντιστοίχισής τους με 
δομημένη γνώση, π.χ. αντικείμενα/ έννοιες 
που αναπαρίστανται ως διασυνδεδεμένα 
δεδομένα (Linked Data) με χρήση τεχνικών 
επεξεργασίας κειμένου. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία κοινοποίησης της εμπειρίας 
του επισκέπτη μέσω κατάλληλων διεπαφών 
(API’ s), οι οποίες πρέπει να είναι 
διαθέσιμες για εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, 
YouTube, Google+ κ.λ.π. 

ΝΑΙ 

  

Χρήση μοντέλων επαυξημένης 
πραγματικότητας σε συνδυασμό με την 
λειτουργία του GPS της συσκευής 

ΝΑΙ 

  

Χρήση της φωτογραφικής μηχανής του 
κινητού τηλεφώνου ή του tablet για την 
οργάνωση της ξενάγησης. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία για αυτόματη ή ημιαυτόματη 
συλλογή των σχετικών πληροφοριών από 
τις δικτυακές τοποθεσίες του Φορέα που 
παρέχουν σύγχρονες τεχνολογίες 
σημασιολογικού ιστού (οντολογίες/ 
ταξινομίες) που θα επιτρέπουν τη 
σημασιολογική ανάκτησή της και την 
διασύνδεση της με άλλες υπηρεσίες/ 
προγράμματα. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία εισαγωγής λίστας με τις 
επιλογές του χρήστη από την υπηρεσία 
παροχής πληροφοριών για άλλες 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 

ΝΑΙ 
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Λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι οι 
παραπάνω υπηρεσίες να υλοποιούνται με 
τρόπο που σέβονται και προστατεύουν την 
ιδιωτικότητα του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργίες που ενισχύουν την 
εμπειρία χρήσης του συνολικού 
συστήματος, αξιοποιώντας τα δεδομένα 
που συλλέγονται κατά την χρήση της 
υπηρεσίας για την βελτίωση αυτής 

ΝΑΙ 

  

Η ψηφιακή ξενάγηση σε πολιτιστικά 
σημεία ενδιαφέροντος της Κύθνου 
προσφέρεται με δύο είδη διεπαφής: 
διεπαφή λίστας και διεπαφή χάρτη 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία ιεραρχικής παρουσίασης 
των σημείων ενδιαφέροντος, π.χ. 
οργάνωση και προβολή σε δύο ή 
περισσότερα επίπεδα (π.χ. επίπεδο πόλης/ 
χωριού, επίπεδο γειτονιάς, κλπ.) 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία προσαρμοζόμενης 
παρουσίασης σημείων στο χάρτη με 
τεχνικές ομαδοποίησης, π.χ. όταν πολλά 
σημεία ενδιαφέροντος βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση μεταξύ τους αυτά 
ομαδοποιούνται και προβάλλονται στο 
χάρτη σαν ένα «σύνθετο» σημείο, το οποίο 
όταν επιλεχθεί από τον επισκέπτη αναλύεται 
στις συνιστώσες του. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία εκτύπωσης– εξαγωγής σε 
αρχεία (xml, csv) συγκεντρωτικής λίστας 
τεκμηρίων. Ο χρήστης θα μπορεί να 
επιλέγει τα πεδία που θέλει να 
περιλαμβάνονται στην λίστα. 

ΝΑΙ 

  

Λειτουργία υποστήριξης μαζικής 
εισαγωγής δεδομένων. ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος παρουσιάσει 
στην τεχνική του προσφορά επί ποινή 
αποκλεισμού δύο (2) διαφορετικές 
σχεδιαστικές προτάσεις με το λογότυπο του 
Δήμου (intro page), καθώς και τουλάχιστον 
πέντε (5) από τις ζητούμενες λειτουργίες 
που ζητούνται από τη διακήρυξη (ανά 
σχεδιαστική πρόταση).   

ΝΑΙ 

  

Το παραδοτέο είναι σε πλήρη 
συμμόρφωση με όσα ορίζονται στον Νόμο 
4591/2019 «Προσβασιμότητα ιστοτόπων και 
εφαρμογών δημοσίου για φορητές 
συσκευές» που αφορά την ενσωμάτωση 
στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2016/2102 
(eAccessibility) «για την προσβασιμότητα 
των ιστοτόπων και των εφαρμογών για 
φορητές συσκευές των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα», επίπεδο ΑΑ.  

ΝΑΙ 

  

Ο ανάδοχος στην τεχνική του 
προσφορά δείχνει Mockup μιας εφαρμογής 
από το Google Play που να είναι 
συμμορφωμένη με το Νόμο 4591/2019 και 
εξηγεί αναλυτικά το πως θα υλοποιήσει στα 
πλαίσια αυτής της εφαρμογής τις απαιτήσεις 
του Νόμου 4591/2019 

ΝΑΙ 
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2.15.2 Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση φορητών συσκευών στον Πύργο της Αγίας Τριάδας και 
στην Έκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Υποστηρίζει την παρουσίαση και 
εξερεύνηση των 
εκδόσεων/αρχείων/συλλογών καθώς και 
χρήση κατάλληλου πολυμεσικού 
περιεχομένου (εικόνων, βίντεο, ήχοι, κτλ). 
 

ΝΑΙ 

  

Υπάρχει η δυνατότητα για περιήγηση στα 
σημεία ενδιαφέροντος της παραγράφου 
2.1.4.1 καθώς και η επισκόπηση εκθεμάτων 
και ανάκτηση πληροφοριών σχετικών με τα 
σημεία 

ΝΑΙ 

  

Η ενεργοποίηση της ξενάγησης γίνεται με 
φορητές συσκευές και χρήση beacons για 
την διαδραστική ξενάγηση στο αντίστοιχο 
απόθεμα αλλά και τον χώρο (π.χ στο 
μουσείο όταν βρεθεί ο χρήστης στην 
αντίστοιχη περιοχή) 

ΝΑΙ 

  

Η υπηρεσία εντοπισμού υποστηρίζει τις 
βασικές πλατφόρμες συσκευών (Android, 
iOS, κτλ). 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει να αναπτυχθεί εφαρμογή 
εικονικής περιήγησης και ακουστικής 
ξενάγησης για  «έξυπνες»  φορητές 
συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και 
υπολογιστές ταμπλέτες σε εξωτερικό και 
εσωτερικό χώρο 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης της εφαρμογής  και ανάλογα με 
το beacon που θα σκανάρει/ φωτογραφίζει 
και ανάλογα με τη θέση στην οποία 
βρίσκεται , θα αποκτά πρόσβαση σε ένα 
σύνολο πληροφοριών και πολυμεσικού 
υλικού, όπως κείμενα, φωτογραφίες,  
αφηγήσεις, video, σε σχέση με την ιστορία 
του χώρου και του κάθε αντικείμενου.   

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μεταξύ 
εναλλακτικών τρόπων (modes) 
αλληλεπίδρασης και παρουσίασης του 
περιεχομένου της εφαρμογής 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη 
δυνατότητα εικονικής ξενάγησης σε ένα  
περιβάλλον γραφικών αναπαραστάσεων, το 
οποίο θα πρέπει να σχεδιασθεί με τέτοιο 
τρόπο που να μπορεί να πλοηγηθεί σε 
κατηγορίες αντικειμένων 

ΝΑΙ 

  

Η εφαρμογή ξενάγησης είναι τύπου native 
mobile εφαρμογή,  δηλαδή,  μπορεί να 
μπορεί να ανακτάται - «κατεβαίνει» , να 
εγκαθίσταται και να λειτουργεί στην έξυπνη 
συσκευή αυτόνομα, ως κατάλληλο για το 
κάθε σύστημα εκτελέσιμο αρχείο και όχι ως 
μια απλή web mobile εφαρμογή 

ΝΑΙ 

  

Η εφαρμογή μπορεί να εγκαθίσταται μέσω 
του δικτυακού τόπου ή των αντίστοιχων με 
την κάθε πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών 
(market places). 

ΝΑΙ 
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Η εφαρμογή δέχεται πληροφορίες από τους 
διάφορους αισθητήρες της έξυπνης 
συσκευής και να αναγνωρίζει  τη θέση, τον 
προσανατολισμό και την κλίση της 
συσκευής και  έτσι μπορεί να παρουσιάζει 
στον χρήστη σε κάθε στιγμή το κατάλληλο 
περιεχόμενο 

ΝΑΙ 

  

Μπορεί να παρουσιάζει στο χρήστη κάθε 
είδους πολυμεσικό υλικό, όπως 3d 
αναπαραστάσεις, video, φωτογραφίες, 
ήχους, κείμενα σε τέσσερις τουλάχιστον 
γλώσσες, ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά και 
αγγλικά.  
 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα 
εξ’ αποστάσεως, μέσω κατάλληλης web 
εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου, 
ενημέρωσης και εμπλουτισμού του 
πολυμεσικού περιεχομένου και των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τα σημεία 
ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ 

  

Είναι δυνατό να ενημερώνεται αυτόματα, 
μέσω του Wi Fi (αν είναι διαθέσιμο) τόσο ως  
προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τις 
νέες εκδόσεις κώδικα της ίδιας της 
εφαρμογής 

ΝΑΙ 

  

Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
συσκευής στην οποία εκτελείται και να 
προσαρμόζει τη λειτουργία της στις 
δυνατότητες της κάθε συσκευής, όπως για 
παράδειγμα την ανάλυση της οθόνης ή τη 
διαθέσιμη μνήμη. 

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά 
του περιγράφει αναλυτικά την αρχιτεκτονική 
της εφαρμογής και τα διάφορα λειτουργικά 
στοιχεία που την συνθέτουν καθώς και τον 
τρόπο επικοινωνίας της εφαρμογής με άλλα 
συστήματα  και ιδιαίτερα το σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου. 

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος περιγράφει  
αναλυτικά  τον τρόπο και τα εργαλεία 
ανάπτυξης και τεκμηριώνει την 
καταλληλότητά τους για τις ανάγκες του 
έργου. 

ΝΑΙ 

  

 

2.15.3 Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το υποσύστημα συνεργάζεται με όλα τα 
υπόλοιπα υποσυστήματα, λειτουργώντας 
κατά μια έννοια ως συνδετικός ιστός μεταξύ 
τους, αφού είναι αυτό που τα ενοποιεί και 
μέσω αυτού πραγματοποιείται η 
επικοινωνία με τους χρήστες 

ΝΑΙ 

  

• Δημιουργία και διαχείριση 
συζητήσεων μεταξύ χρηστών 
αναφορικά με το περιεχόμενο των 
πολιτιστικών διαδρομών. 

ΝΑΙ 
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• Δημιουργία και αυτόματη αποστολή 
newsletter σε διαφορετική 
μορφοποίηση (text ή html), για 
διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, 
με περιεχόμενο που θα επιλέγει ο 
κάθε χρήστης από τις θεματικές 
περιοχές της Πύλης 

ΝΑΙ 

  

• Διαχείριση διαφημιστικών banners ΝΑΙ   

• Ανάλυση της επισκεψιμότητας της 
διαδικτυακής πύλης με αυτόματη 
παραγωγή στατιστικών αναφορών 
σε μορφή html 

ΝΑΙ 

  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 
υποσυστήματος διαδικτυακής πύλης πρέπει 
να είναι τα ακόλουθα: 

 
  

Ο χρήστης θα μπορεί να προσαρμόζει την 
παρουσίαση του περιεχομένου της πύλης 
ανάλογα με τις προτιμήσεις του 

ΝΑΙ 
  

Ο χρήστης θα βλέπει πληροφορίες που 
αφορούν το προφίλ του (όνομα, ρόλος κτλ) 

ΝΑΙ 
  

Το περιεχόμενο της διαδικτυακής εφαρμογής 
θα είναι πλήρως συμβατό με το πρότυπο 
HTML ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί στον 
χρήστη με τη χρήση ενός προγράμματος 
πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser) 

ΝΑΙ 

  

Η διαδικτυακή εφαρμογής θα υποστηρίζει 
πολυγλωσσία, με τη δυνατότητα λειτουργίας 
για οσεσδήποτε γλώσσες 

ΝΑΙ 
  

Θα υπάρχει δυνατότητα για αυτόματη 
ενημέρωσης του χρήστη για 
αλλαγές/ενημερώσεις του περιεχομένου της 
διαδικτυακής πύλης μέσω RSS feed 2.0 

ΝΑΙ 

  

Όλες οι ενότητες της διαδικτυακής 
εφαρμογής θα είναι οργανωμένες σε 
ιεραρχική δομή, με δυνατότητα για εισαγωγή, 
διαγραφή και μεταβολή 

ΝΑΙ 

  

Θα υπάρχει ειδική ιστοσελίδα με τη δενδρική 
δομή της εφαρμογής (site map), η οποία θα 
ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που 
μεταβάλλεται η δομή της πύλης 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει αναζήτηση 
στο περιεχόμενο της πύλης με βάση λέξεις ή 
φράσεις, χρησιμοποιώντας λογικούς 
τελεστές (AND, OR, NOT, ALL κτλ) ή 
σύνθετη αναζήτηση χρησιμοποιώντας και 
άλλα κριτήρια (π.χ. ημ/νία δημοσίευσης, 
τύπος περιεχομένου, πηγή περιεχομένου 
κλπ). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα 
μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με 
διάφορα κριτήρια (π.χ. σχετικότητα, ημ/νία, 
τύπος περιεχομένου κλπ). 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης θα μπορεί να επικοινωνήσει με τη 
εφαρμογής αρχή μέσω της διαδικτυακής 
πύλης αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή συμπληρώνοντας ειδικά 
διαμορφωμένη φόρμας επικοινωνίας 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης θα μπορεί να λάβει ειδοποιήσεις 
από τη διαδικτυακή εφαρμογής ύλη μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΝΑΙ 
  

Πηγαίνοντας στην κεντρική ενότητα του trip 
planner παρουσιάζονται τα ταξίδια που έχει 
ήδη δημιουργήσει ο χρήστης 

ΝΑΙ 
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Πατώντας σε οποιαδήποτε καταχώρηση στη 
λίστα, όπως και πριν, πρέπει να εμφανίζεται 
ένας slider με μια οθόνη για κάθε μέρα του 
επιλεγμένου ταξιδιού 

ΝΑΙ 

  

Πατώντας στο εικονίδιο του χάρτη, στην 
οθόνη που αφορά μια συγκεκριμένη μέρα, 
εμφανίζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος κι 
οι δραστηριότητες για την συγκεκριμένη 
ημέρα και για όλες τις περιόδους της ημέρας, 
πάνω στο χάρτη 

ΝΑΙ 

  

Το υποσύστημα θα δείχνει αρχικά τον offline 
χάρτη, μαζί με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
πάνω σε αυτόν 

ΝΑΙ 
  

Κάθε σημείο ενδιαφέροντος αναπαριστάται 
στο χάρτη με το εικονίδιο της 
(υπο)κατηγορίας που ανήκει. Πατώντας 
πάνω σε κάποιο σημείο εμφανίζεται ένα 
modal παράθυρο με την εικόνα του σημείου 
και το όνομα του. Εφόσον ο χρήστης πατήσει 
πάνω σε αυτό το παράθυρο, τότε 
μεταφέρεται στην αντίστοιχη οθόνη του 
σημείου ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ 

  

Διαχείριση των χρηστών του συστήματος: Ο 
διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να 
μπορεί να δημιουργήσει ομάδες χρηστών, να 
ορίσει τα δικαιώματα κάθε ομάδας, να 
δημιουργήσει λογαριασμούς χρηστών και να 
εντάξει χρήστες σε ομάδες. Επίσης, ο 
διαχειριστής θα μπορεί να μεταβάλει τα 
δικαιώματα πρόσβασης των ομάδων και των 
χρηστών 

ΝΑΙ 

  

Τήρηση στοιχείων χρήστη: Κάθε χρήστης θα 
πρέπει να μπορεί να γίνει μέλος της 
διαδικτυακής πύλης συμπληρώνοντας μόνος 
του τις ηλεκτρονικές φόρμες που θα είναι 
διαθέσιμες στη διαδικτυακή εφαρμογή 
(ακολουθώντας σχετικό σύνδεσμο στην 
Κεντρική Σελίδα). Ο χρήστης θα 
συμπληρώνει τις φόρμες με τα προσωπικά 
του στοιχεία και θα επιλέγει τις υπηρεσίες 
στις οποίες επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Με 
αυτό τον τρόπο θα δημιουργεί μόνος του το 
προφίλ του στο πληροφοριακό σύστημα 

ΝΑΙ 

  

Έλεγχος πρόσβασης/πιστοποίηση χρήστη: 
Κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει ένα 
μοναδικό συνδυασμό ονόματος χρήστη 
(username) και κωδικού πρόσβασης 
(password). Ακολουθώντας σχετικό 
σύνδεσμο στην Κεντρική Σελίδα της 
διαδικτυακής πύλης ο χρήστης θα 
συμπληρώνει το όνομα και τον κωδικό του 
για να γίνει στη συνέχεια ο σχετικός έλεγχος 
από το Υποσύστημα Χρηστών προκειμένου 
να επιτραπεί η πρόσβασή του σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες που δεν θα είναι 
διαθέσιμες στους μη εγγεγραμμένους 
χρήστες (απλοί επισκέπτες της διαδικτυακής 
πύλης). 

ΝΑΙ 

  

Η διεπαφή για το διαχειριστή του συστήματος 
θα πρέπει να είναι βασισμένη σε τεχνολογίες 
Διαδικτύου (web based) επιτρέποντας 
πρόσβαση σε αυτό από ένα πρόγραμμα 
πλοήγησης στο Διαδίκτυο (web browser). 

ΝΑΙ 

  

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να αλλάζει 
μόνος του όσο συχνά θέλει τον κωδικό 
πρόσβασης 

ΝΑΙ 
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Σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει τον 
κωδικό του θα υπάρχει δυνατότητα 
αυτόματης υπενθύμισης, με αποστολή του 
κωδικού από τη διαδικτυακή πύλη στο email 
που είχε δηλωθεί στο προφίλ του χρήστη 

ΝΑΙ 

  

Ο διαχειριστής θα επιλέγει εάν ο χρήστης 
κατά την εγγραφή του θα είναι ενεργός ή 
ανενεργός. Σε περίπτωση που επιλέξει να 
μην είναι ενεργός, θα πρέπει να υπάρχουν 
δύο τρόποι ενεργοποίησης. Ο πρώτος είναι 
να ενεργοποιηθεί χειρονακτικά από το 
διαχειριστή. Ο δεύτερος είναι να σταλεί 
αυτόματα από τη διαδικτυακή πύλη μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο να έχει 
ένα μοναδικό link που όταν πατηθεί από τον 
χρήστη θα κάνει αυτόματα την 
ενεργοποίηση. 

ΝΑΙ 

  

Να υπάρχει δυνατότητα single sign-on για 
τους χρήστες, δηλαδή όταν ο χρήστης 
συνδεθεί σε μια περιοχή της διαδικτυακής 
εφαρμογής (login) χρησιμοποιώντας το 
όνομα και τον κωδικό του θα έχει πρόσβαση 
και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές 
ελεγχόμενης πρόσβασης, χωρίς να 
απαιτείται εκ νέου διαδικασία σύνδεσης. 
Αυτό θα επιτυγχάνεται με αποθήκευση στο 
user session όλων των απαραίτητων 
στοιχείων από το προφίλ του χρήστη. 

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει συμπεριλάβει 
στην προσφορά του 2 προτεινόμενα 
templates για την γραφιστική αποτύπωση 
της Ψηφιακής εφαρμογής. 

ΝΑΙ 

  

 

2.15.4 Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές συσκευές 
των επισκεπτών 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Δίνεται η δυνατότητα οι πανοραμικές 
απεικονίσεις να εμπλουτίζονται με : 
- Πληροφοριακά αντικείμενα που η 
αλληλεπίδραση τους με αυτά δίνει 
πρόσβαση σε στοιχεία γνώσης. Τα 
αντικείμενα αυτά θα μπορούν να 
εμπεριέχουν στοιχεία πολυμέσων, όπως 
κείμενο, στατικά και κινούμενα γραφικά, 
ήχο, video και μικρές αλληλοεπιδρούσες 
εφαρμογές. 
- Τρισδιάστατα αντικείμενα που δεν 
υπάρχουν στον πραγματικό χώρο, αλλά 
προσθέτονται ψηφιακά και ενσωματώνονται 
στον χώρο. Η ενσωμάτωση των 
αντικειμένων αυτών στην αναπαράσταση 
του χώρου πρέπει να γίνεται με χρήση 
τεχνικών match-moving προκειμένου να 
δίνουν ένα πιστό οπτικό αποτέλεσμα, 
ακόμα και στην περίπτωση που ο χρήστης 
αλληλεπιδρά με το εικονικό περιβάλλον, 
στρέφοντας το εικονικό του βλέμμα προς 
μια άλλη κατεύθυνση ή μεγεθύνοντας για να 
εξετάσει κάποια λεπτομέρεια. 

 

ΝΑΙ 
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Η εφαρμογή προβολής της υπηρεσίας 
μπορεί να προβάλει τις σκηνές 
επαυξημένης πραγματικότητας σε 
Smartphones και tablets. 

ΝΑΙ 

  

Στην περίπτωση του σταθερού ή φορητού 
υπολογιστή η εφαρμογή μπορεί να 
λειτουργεί μέσω διαδικτύου, χωρίς την 
απαίτηση εγκατάστασης από τη μεριά του 
χρήστη αρθρωμάτων λογισμικού με 
εξαίρεση ιδιαίτερα δημοφιλή αρθρώματα 
όπως το AdobeFlash ή/και η Java και/ή 
HTML 5.0. 

ΝΑΙ 

  

Διαχειρίζεται τον όγκο των μεταδιδόμενων 
πληροφοριών με τρόπο ώστε να είναι 
γρήγορη η μεταφόρτωση των δεδομένων 
που συνθέτουν την κάθε σκηνή 
επαυξημένης πραγματικότητας. 
 

ΝΑΙ 

  

Είναι συμβατή με τους δημοφιλέστερους 
διαφιλλιστές διαδικτύου και τα λειτουργικά 
συστήματα Windows, OSX και Linux. 
 

ΝΑΙ 

  

Στην περίπτωση χρήσης smartphone ή 
tablet επιπρόσθετα η εφαρμογή έχει τη 
δυνατότητα να προσαρμόζετε στο 
μικρότερο μέγεθος οθόνης και στη 
χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ αυτών των 
συσκευών. Και στην περίπτωση των 
smartphone ή tablet κρίνεται απαραίτητη η 
χρήση το AdobeFlash ή/και η Java και/ή 
HTML 5.0 

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος αναφέρει στην 
τεχνική του προσφορά τουλάχιστον 2 URL 
από εφαρμογές στο Google play και iOS 
που είναι διαθέσιμες κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς στις οποίες 
παρουσιάζεται η λειτουργία της εικονικής 
ξενάγησης με χρήση πανοραμικών 
φωτογραφικών και τεχνολογία 3600. Τα 
URLs (Google play και iOS) είναι στο όνομα 
του Οικονομικού Φορέα ή δηλωμένου 
υπεργολάβου του. 
 

ΝΑΙ 

  

 

2.15.5 Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου είναι 
υπεύθυνο για την καταχώρηση και διάθεση 
του περιεχομένου που θα προβάλλεται στην 
ιστοσελίδα και στις εφαρμογές για κινητά 
τηλέφωνα 

ΝΑΙ 

  

Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να γίνονται με 
την χρήση φυλλομετρητή (web based) 
χωρίς την απαίτηση εγκατάστασης 
επιπλέον εφαρμογών. 

ΝΑΙ 

  

Η πρόσβαση στο CMS θα πρέπει να γίνεται 
με την χρήση κωδικών τους οποίους θα 
διαθέτει ο διαχειριστής 

ΝΑΙ 
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Μέσα από το σύστημα διαχείρισης μπορεί 
να επεξεργαστεί την δομή των κατηγοριών 
πληροφορίας καθώς και την πληροφορία 
που θα καταχωρείται ανά κατηγορία 

ΝΑΙ 

  

Όσον αφορά στην επεξεργασία 
περιεχομένου, ανάλογα με την φύση του 
περιεχομένου εμφανίζονται οι αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές φόρμες, χάρτες κ.α. 

ΝΑΙ 

  

Ειδικά για τις διαδρομές, παρέχεται 
δυνατότητα δυναμικής δημιουργίας μιας 
διαδρομής από τα ήδη καταχωρημένα 
σημεία ενδιαφέροντος. 

ΝΑΙ 

  

Το CMS παρέχει δυνατότητα διαχείρισης 
και των επιμέρους εφαρμογών πέραν του 
καθαρά πληροφοριακού περιεχομένου. Οι 
εφαρμογές αυτές είναι: 

 Newsletter 

 Νέα - Ανακοινώσεις 

 Στατιστικά στοιχεία χρηστών 

 Στατιστικά στοιχεία 

επισκεψιμότητας 

 Banners (για ιστοσελίδα) 

ΝΑΙ 

  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρουσιάσει 
Mock up από την εν λόγω λειτουργικότητα 
στην τεχνική του προσφορά επί ποινή 
αποκλεισμού 

 

  

 

2.15.6 Υπηρεσίες Φιλοξενίας των εφαρμογών 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Προσκομίζεται αντίγραφο του 

ISO9001:2015 του παρόχου φιλοξενίας 
ΝΑΙ 

  

Προσκομίζεται αντίγραφο του 

ISO27001:2013 ή νεότερο του παρόχου 

φιλοξενίας 

ΝΑΙ 

  

Προσκομίζεται αντίγραφο του ISO27017 ή 

νεότερο του παρόχου φιλοξενίας 
ΝΑΙ 

  

Το Data Center τηρεί στο 100% όλα τα 

απαιτούμενα του Κανονισμού GDPR 
ΝΑΙ 

  

Υπογεγραμμένη και σφραγισμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου του 

παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ότι διαθέτει 

μόνιμο Data Protection Officer (DPO) στο 

προσωπικό του 

ΝΑΙ 
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Οι υποδομές του Data Center είναι 

σχεδιασμένες βάσει των κανονισμών της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) με σκοπό την πλήρη 

συμμόρφωσή της στο Ελληνικό και 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

ΝΑΙ 

  

Το Data Center έχει υψηλή διαθεσιμότητα 

σε επίπεδο απόδοσης συστημάτων και 

δικτύου με standard παρεχόμενο SLA 

99,95%, βάσει του 2N και Ν+1 σχεδιασμού 

100% redundancy σε όλο τον production 

εξοπλισμό (routers, core switches, frewalls, 

κλιματισμός, UPS) καθώς και στο δίκτυό του 

(καλωδιώσεις, πίνακες, οπτικές ίνες). 

ΝΑΙ 

  

To Data Center έχει Servers οι οποίοι 

απολαμβάνουν σταθερή και εγγυημένη 

πρόσβαση στο Internet μέσω ιδιόκτητου 

BGP δικτύου πολλαπλών παρόχων. 

ΝΑΙ 

  

To Data Center έχει απόλυτη ελαστικότητα 

στην χρήση των Cloud resources με 

δυνατότητα κλιμακούμενης αναβάθμισης 

Cores, RAM και Storage των Server με 

βάση τις ανάγκες των εφαρμογών δίχως 

περιοριστικά πακέτα υπηρεσιών. 

ΝΑΙ 

  

To Data Center διαθέτει προστασία από 

DDoS επιθέσεις και ελεγχόμενη πρόσβαση 

σε επίπεδο συστημάτων αλλά και των 

πόρων που διατίθενται στο δίκτυο 

ΝΑΙ 

  

To Data Center παρέχει πρόσβαση από 

παντού στην υπηρεσία μέσω Internet VPN 
ΝΑΙ 

  

To Data Center παρέχει 24/7/365 Enterprise 

support από εξειδικευμένο τμήμα 

πιστοποιημένων μηχανικών 

ΝΑΙ 

  

To Data Center παρέχει Firewall Services, 

ειδικότερα Intrusion Detection & Prevention 

Systems (Συστήματα ελέγχου και 

αποτροπής σε περίπτωση δικτυακής 

εισβολής στο δίκτυο του παρόχου) 

ΝΑΙ 
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To Data Center προσφέρει High Available 

Infrastructure. Στην προτεινόμενη υποδομή, 

αν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει να 

αποκρίνεται ένας cloud server, η λειτουργία 

του θα συνεχιστεί αυτόματα σε άλλο μέρος 

της υποδομής, δίχως να υπάρξει διακοπή 

της παρεχόμενης υπηρεσίας 

ΝΑΙ 

  

To Data Center διαθέτει σύστημα 

αδιάλειπτης παροχής ενέργειας  2Ν UPS 

και ηλεκτρική γεννήτρια πετρελαίου 

αυτόματης ενεργοποίησης για περιπτώσεις 

βύθισης ή πτώσης τάσης 

ΝΑΙ 

  

To Data Center διαθέτει δίκτυο 

πυρασφάλειας CO2, Πυρασφάλεια με αέριο 

FM200 με μηχανισμούς πυρανίχνευσης για 

αυτόματη και ασφαλή κατάσβεση σε 

περίπτωση πυρκαγιάς 

ΝΑΙ 

  

Ο πάροχος του datacenter είναι 

αδειοδοτημένος πάροχος από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και 

επίσημος καταχωρητής της ΕΕΤΤ για το 

.GR domain 

ΝΑΙ, να αναφερθεί ο 

Αριθμός Μητρώου 

  

 
 
 
                                                                     Αμοργός  20/05/2020 
 
 
                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

Μερικό Σύνολο 
άνευ ΦΠΑ 

Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών 
συσκευών σε σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 
Α/Μ 3,50 1.853,93 € 6.488,76 € 

Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση 
φορητών συσκευών στον Πύργο της Αγίας 

Τριάδας και στην Έκθεση κειμηλίων της 
Χοζοβιώτισσας  

Α/Μ 3,50 1.853,93 € 6.488,76 € 

Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 
3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές 

συσκευές των επισκεπτών  
Α/Μ 4,00 1.685,39 € 6.741,57 € 

Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης 
πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

Α/Μ 3,00 1.685,39 € 5.056,18 € 

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από 
τηνΈκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας (3 

αντικείμενα) 
ΤΜΧ 3,00 539,33 € 1.617,98 € 

Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και 
Τεκμηρίωσης για δέκα (10) σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ελληνικά και 
αγγλικά - 4.000 χαρακτήρες/ γλώσσα) 

Α/Μ 4,25 1.685,39 € 7.162,92 € 

Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης για 
δέκα (10) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 250,00 10,11 € 2.528,09 € 

Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών σε 
εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 63,00 32,10 € 2.022,47 € 

Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την 
εξωτερικής αποτύπωση των σημείων 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 1,00 1.820,22 € 1.820,22 € 

Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για δέκα 
(10) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 10,00 269,66 € 2.696,63 € 

Δημιουργία ηχητικών αρχείων (speakage) σε 
ελληνικά/ αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά για 

πέντε (5) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 5,00 134,83 € 674,16 € 

Υπηρεσίες Μετάφρασης από ελληνικά σε 
αγγλικά για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
(4.000 χαρακτήρες- 1 σελίδα Α4/ σημείο) 

ΣΕΛΙΔΕΣ 40,00 26,97 € 1.078,65 € 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 07/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €  60.000,00  

Κ.Α.Ε. 64.7326.08 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
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Εκπαίδευση Χρηστών στα εργαλεία 
διαχείρισης του πολιτιστικού περιεχομένου 

Α/Μ 0,25 1.685,39 € 421,35 € 

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας 

Α/Μ 0,25 1.685,39 € 421,35 € 

Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και 
προβολής του έργου 

Κατ΄ 
αποκοπή 

1,00 674,16 € 674,16 € 

Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την 
προβολή του έργου σε 2 γλώσσες (έντυπο 

Β5) 
ΤΜΧ 2000 0,90 € 1.806,74 € 

Εκτύπωση χαρακτηριστικών σήμανσης (QR 
tags) σε όλα τα σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και σε σημεία 

κατεύθυνσης προς τα σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 100 3,37 € 337,08 € 

Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Α/Μ 1 350,19 € 350,19 € 

   

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

48.387,10 € 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
60.000,00 € 

 

 
                                                                     Αμοργός  20/05/2020 
 
 
                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

                               



 67 

 
 

                               

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Εργασιών 
 

Η συγγραφή αυτή, αφορά την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ. 

 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις 
 
Η διενέργεια και εκτέλεση του συνοπτικού διαγωνισμού διέπεται από το κατωτέρω νομοθετικό πλαίσιο:  

1. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. 
Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει.  

2. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-
2003), όπως ισχύει. 

3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-06-2006), όπως 
ισχύει.  

4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010),  όπως ισχύει.  

5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει.  

6. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011), όπως ισχύει.  

7. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
(Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει.  

8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-06-2014), όπως ισχύει.  

9. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει.  

10.Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α’/05-08-2016).  
11.Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/08-08-2016), όπως ισχύει.  
12.Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 
3698/τ.Β’/16-11-2016).  
13.Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει.  
14.Της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β’/23-05-2017).  
15.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΟΡΓΟ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 07/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 60.000,00  

Κ.Α.Ε. 
64.7326.08 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ  
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω.  
 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά Στοιχεία 
 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
     3.1. Η σύμβαση. 
     3.2. Οι  όροι της διακήρυξης. 
     3.3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
     3.4. Η τεχνική μελέτη. 

 
Άρθρο 4ο : Τρόπος Ανάθεσης της Εργασίας  
 

Η ανάθεση των εργασιών αυτών, θα γίνει µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, µε τη συλλογή 

σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων λόγω της φύσης της προμήθειας (λογισμικό-εφαρμογές και υπηρεσίες με 

ενιαία συμβατότητα από τον ίδιο προμηθευτή) κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. 

 
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά 
 
5.1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα είναι 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η οποία θα ορίζει τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79, παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
5.2. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά: εταιρική παρουσίαση του διαγωνιζόμενου, 
κατάλογο με τα κυριότερα έργα παρόμοιας φύσης που έχουν αναληφθεί στο παρελθόν, με ιδιαίτερη 
αναφορά σε παρόμοια έργα της παρούσας, για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμων και νομικών προσώπων 
αυτών, με συναφές με τη μελέτη αντικείμενο, μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα έργου, κλπ. Επίσης, η 
τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (π.χ. αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι, ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 
τεχνογνωσία, αποτελεσματικότητα, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις/τιμολόγια συναφών δράσεων, 
κλπ.). 
 
Περισσότερα θα αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. 
 
Άρθρο 6ο : Οικονομική Προσφορά 
 
6.1. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλες 
τις ομάδες υπηρεσιών του διαγωνισμού.  

6.2. Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή απόρριψης - όλα όσα αναφέρονται στη 
μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα: 

-το σύνολο των εργασιών κάθε ομάδας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους πίνακες του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
-την αντίστοιχη τιμή μονάδας. 
-το συνολικό κόστος  
 
6.3. Στην οικονομική προσφορά πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό άθροισμα. 
Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό απορρίπτονται.  
 
6.4. Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο και σε καμία 
περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση. 

 
Άρθρο 7ο : Συμβατικό Αντικείμενο - Ισχύς Σύμβασης 
 
Το συμβατικό αντικείμενο συνίσταται στην εκπλήρωση από τον ανάδοχο όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη σύμβαση και τη διακήρυξη και σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
οδηγίες της Επιχείρησης. 
 
Άρθρο 8ο : Σύναψη Σύμβασης 
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8.1. Ο αποκαλούμενος στο εξής ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης κατακύρωσης 
υποχρεούται να προσέλθει στα γραφεία της Επιχείρησης σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι 
(20) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 105 του  Ν. 4412/2016. Εάν ο 
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση - ανακοίνωση αποτελέσματος, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
το νόμο κυρώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου. 
 
8.2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της. 
 
8.3. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών, χωρίς να σημειωθεί 
υπέρβαση του συμβατικού ποσού και αντικειμένου. 
 
8.4. Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια, ακόμα κι αν δεν 
έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης της. 
 
 
Άρθρο 9ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό́ (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 
72 του Ν.4412/2016.  

Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.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.  

Το περιεχόμενο της εγγύησης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ.4 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 10ο : Εκτέλεση - Παραλαβή Εργασιών 
 
Η παραλαβή και καλή εκτέλεση των προμηθειών-εργασιών, ενεργείται παρουσία της αρμόδιας επιτροπής 
της Επιχείρησης όπως προβλέπεται από το Ν. 4412/2016. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση 
από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη, ή τη 
μερική απόρριψη αυτής, ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί με 
τις προτάσεις της, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί στην 
τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής τρόπο. 
 
Άρθρο 11ο : Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει πλημμελώς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί ή της 
διακήρυξης ή της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ της Επιχείρησης η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ως ποινική 
ρήτρα, ενώ ανάλογα με τη φύση της έκπτωσης, μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει αποζημίωση.  
 
Άρθρο 12ο : Τρόπος - Χρόνος Πληρωμής 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο της εκτέλεσης των εργασιών και 
της παραλαβής της προμήθειας. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€) µε την κατάθεση όλων των 
απαραίτητων παραστατικών από τον ανάδοχο και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις 
όλων των δικαιολογητικών πληρωμής από την Επιχείρηση. Στην πληρωμή γίνονται όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις. Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 
 
Άρθρο 13ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
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Ο ανάδοχος υπόκειται βάσει των κειμένων διατάξεων, σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαραίνει την 
Επιχείρηση. 
 
Άρθρο 14ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 
 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του ο εκάστοτε ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για 
βλάβες ή ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του από οποιαδήποτε αιτία, 
το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να ασφαλίζει το προσωπικό που χρησιμοποιεί και έχει υποχρέωση αποζημίωσης σε ζημιές που 
οι εργαζόμενοι αυτού προκαλούν σε πρόσωπα και σε πράγματα κατά την εκτέλεση του έργου τους. 
     
Άρθρο 15ο : Δημοσιότητα 
 
Η αναλυτική διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 Υ.Α., ενώ περίληψη της οικείας διακήρυξης θα 
δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. 4469/2017. 
                                                            
 
Άρθρο 16ο : Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) η παρούσα 
μελέτη, γ) οι όροι της διακήρυξης και της σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα 

με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. 
 
 
 
 

                                                                     Αμοργός  20/05/2020 
 
 
                               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
 
                         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ 
                  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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Παράρτημα B: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρίας 
(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ) 

Προς το Δήμο Αμοργού 
Ημερομηνία: __/__/2020 

 
Οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό: 

 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ» 

 
 
 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για το 
διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ» που έχει προκηρύξει ο Δήμος Αμοργού 
 

 
Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__/2020 
Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 

Η οικονομική προσφορά μας εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

CPV: 72211000-7 

Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
άνευ ΦΠΑ 

Μερικό Σύνολο 
άνευ ΦΠΑ 

Εφαρμογή ξενάγησης με χρήσης φορητών 
συσκευών σε σημεία πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος 
Α/Μ 3,50   

Εφαρμογή βιωματικής ξενάγησης με χρήση 
φορητών συσκευών στον Πύργο της Αγίας 

Τριάδας και στην Έκθεση κειμηλίων της 
Χοζοβιώτισσας  

Α/Μ 3,50   

Εφαρμογή εικονικής περιήγησης με χρήση 
3600 τεχνολογίας αποκλειστικά στις φορητές 

συσκευές των επισκεπτών  
Α/Μ 4,00   

Διαδικτυακή εφαρμογή παρουσίασης 
πανηγυριού/ εκδήλωσης στη νησί 

Α/Μ 3,00   

Δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων από 
τηνΈκθεση κειμηλίων της Χοζοβιώτισσας (3 

αντικείμενα) 
ΤΜΧ 3,00   

Υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και 
Τεκμηρίωσης για δέκα (10) σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ελληνικά και 
αγγλικά - 4.000 χαρακτήρες/ γλώσσα) 

Α/Μ 4,25   

Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης για 
δέκα (10) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 250,00   

Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών σε 
εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 63,00   

Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την 
εξωτερικής αποτύπωση των σημείων 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 1,00   
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Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για δέκα 
(10) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 10,00   

Δημιουργία ηχητικών αρχείων (speakage) σε 
ελληνικά/ αγγλικά/γαλλικά/γερμανικά για 

πέντε (5) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
ΤΜΧ 5,00   

Υπηρεσίες Μετάφρασης από ελληνικά σε 
αγγλικά για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος 
(4.000 χαρακτήρες- 1 σελίδα Α4/ σημείο) 

ΣΕΛΙΔΕΣ 40,00   

Εκπαίδευση Χρηστών στα εργαλεία 
διαχείρισης του πολιτιστικού περιεχομένου 

Α/Μ 0,25   

Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας 

Α/Μ 0,25   

Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και 
προβολής του έργου 

Κατ΄ 
αποκοπή 

1,00   

Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την 
προβολή του έργου σε 2 γλώσσες (έντυπο 

Β5) 
ΤΜΧ 2000   

Εκτύπωση χαρακτηριστικών σήμανσης (QR 
tags) σε όλα τα σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, αλλά και σε σημεία 

κατεύθυνσης προς τα σημεία πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 

ΤΜΧ 100   

Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Α/Μ 1   

   

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
 

 
 

 

 

Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα  
 
 

(να αναγραφεί ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Για την (εταιρία), 
Με εκτίμηση, 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 
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Παράρτημα Γ’ : Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του  

Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6027] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΧΩΡΑ ΑΜΟΡΓΟΥ, ΑΜΟΡΓΟΣ/ΤΑΧ. ΚΩΔ:84008] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. Κωβαίος 

- Τηλέφωνο: 2285360230 

- Ηλ. ταχυδρομείο: gkovaios09@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: amorgos@aigaio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ. 

– CPV 72211000-7] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [..............].         

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση υπηρεσίας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 

 



 77 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες 

που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας υπηρεσίας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
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σ. 1) και στην παράγραφο 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). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, 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 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


