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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Ανώγεια Ρεθύμνης 

Πόλη Ανώγεια 

Ταχυδρομικός Κωδικός 740 51 

Χώρα  Ελλάδα  

Κωδικός ΝUTS GR433 

Τηλέφωνο 28340 32500 

Φαξ 28340 31380 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@anogeia.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Νταγιαντά Ζαχαρένια  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.anogeia.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) http://www.anogeia.gr/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ανωγείων  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας 
ΟΤΑ.  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) http://www.anogeia.gr μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ), Κωδ. ΣΑ Ε2751. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με 
Κ.Α. : 3010 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ27510028).  

mailto:info@anogeia.gr
http://www.anogeia.gr/
http://www.anogeia.gr/
http://www.anogeia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του 
Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 
5001942 ΕΝΑΡΙΘ. 2017ΣΕ27510028. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Aντικείμενο της σύμβασης ««Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας 
στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» είναι η δημιουργία ενός χώρου αναφοράς για την προβολή 
των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφία), της βιοποικιλότητας της 
προστατευόμενης περιοχής και της σχέσης μεταξύ τους στην περιοχή του Ψηλορείτη. Μιας 
περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, φυσικά και πολιτιστικά), ορισμένα εκ 
των οποίων διατηρούνται ζωντανά και αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Και ακριβώς αυτά τα 
χαρακτηριστικά μπορούν και δύναται να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή της 
πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής και τον εμπλουτισμό του 
τουριστικού της προϊόντος της.  

Ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός πόλου προσέλκυσης επισκεπτών, μέσω μιας δυναμικής 
ενημέρωσης. Για να προσελκύσει επισκέπτες και να τους ευαισθητοποιήσει, το Κέντρο θα 
πρέπει να προσφέρει ελκυστική ερμηνεία, ζωντανή και διαδραστική παρουσίαση και 
εύστοχη - ολοκληρωμένη θεματικά προσέγγιση. Το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι ένας 
επισκέψιμος χώρος που δεν θα προσφέρει μόνο ενημέρωση αλλά και εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία στους επισκέπτες και στους χρήστες της περιοχής. 
Επομένως το ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού Κέντρου προβολής που θα 
συμβάλει σημαντικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.  

Το Κέντρο περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους: 

 Μόνιμο Εκθεσιακό Χώρο  

 Χώρο παρουσιάσεων – μάθησης – εκπαίδευσης  

 Χώρο διοίκησης  

 Χώρο υποδοχής & Εκθετήριο προϊόντων  και γεύσεων  

 Χώρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών στον προαύλιο χώρο  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά Τμήμα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

Για το Τμήμα 1: 92521100  

Για το Τμήμα 2: 72260000  

Για το Τμήμα 3: 22140000 

Για το Τμήμα 4: 79413000.  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», 
εκτιμώμενης αξίας 612.903,23€ πλέον ΦΠΑ 24%.  
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ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης», εκτιμώμενης αξίας 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%.  

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 88.709,68€ πλέον 
ΦΠΑ 24%.  

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 
40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%.  

    

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά. Κάθε Προσφέρων δύναται να 
υποβάλει προσφορά σε ένα ή περισσότερα Τμήματα του Έργου.   

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για 
μέρος Τμήματος ή προσφορές που υποβάλλονται ενιαία για το σύνολο των Τμημάτων του 
Έργου ή προσφορές που υποβάλλονται ενιαία για περισσότερα του ενός Τμήματα. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό:  

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», 
εκτιμώμενης αξίας 760.000,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 612.903,23€, ΦΠΑ 24%: 
147.096,77€).  

ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης», εκτιμώμενης αξίας 120.000,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 96.774,19€, 
ΦΠΑ 24%: 23.225,81€). 

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 110.000,00€ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 88.709,68€, ΦΠΑ 24%: 21.290,32€). 

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 
50.000,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.322,58€, ΦΠΑ 24%: 9.677,42€). 

 

Η διάρκεια κάθε Τμήματος της σύμβασης ορίζεται  ως ακολούθως:  

Τμήμα 1: 24 μήνες.  

Τμήμα 2: 22 μήνες  

Τμήμα 3: 22 μήνες  

Τμήμα 4: 18 μήνες  

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

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
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3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

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

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 
1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  



Σελίδα 8 

 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. 

 της με αρ. πρωτ.  6137/17-05-2017 Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο "ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ".  

 της με αριθμ. οικ. 5744/16-07-2018 προέγκρισης δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.    

 της με αρ. 97/2018/09-11-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ανωγείων με την οποία προκηρύσσεται ο  διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος 
διακήρυξης.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/12/2018 και ώρα 
12:00μμ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, στις 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
01:00μμ.  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
13/11/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr.  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», «ΡΕΘΕΜΝΟΣ».   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

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

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.anogeia.gr/


Σελίδα 9 

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

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2018-171073 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003997150 2018-11-13) με τα Παραρτήματα 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

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

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν γνώση των τευχών της σύμβασης, μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr οφείλουν να ενημερώσουν με σχετική 
επιστολή το Δήμο Ανωγείων, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση zaxareniadag@yahoo.gr.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 
(έξι) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:zaxareniadag@yahoo.gr
http://www.promitheus.gov.gr/


Σελίδα 11 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν 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. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.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. 

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

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

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
δίνονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.      

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 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 περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

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

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής (ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε 
τμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που ανέρχεται στο ποσό των: 

Για το Τμήμα 1: Δώδεκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτών 
(12.258,06€).  

Για το Τμήμα 2: Χιλίων ενιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών 
(1.935,48€).  

Για το Τμήμα 3: Χιλίων εφτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών 
(1.774,19€).  

Για το Τμήμα 4: Οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (806,45€).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 20/11/2019, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. 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 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού   

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:   

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 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), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
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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 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

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

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

Αν ο προσφέρων 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. 

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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
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δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

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

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

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

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

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

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
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αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισμού).  

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

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι,  

Για το Τμήμα 1: Έργα σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης μέσων 
ερμηνείας περιβάλλοντος.  

Για το Τμήμα 2: Έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών πληροφόρησης.  

Για το Τμήμα 3: Έργα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων θεματικής προβολής περιοχών.  

Για το Τμήμα 4: Έργα οικονομικού προγραμματισμού και marketing plan.  
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Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:  

Για το Τμήμα 1:  

α) να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών με τα εξής χαρακτηριστικά:  

αριθμός ετών (3), μέσος γενικός κύκλος εργασιών (600.000) νόμισμα (Ευρώ). 

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για λιγότερο από τρεις 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), θα πρέπει να διαθέτει τον παραπάνω 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα έτη που δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  

Για το Τμήμα 2:  

α) να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών με τα εξής χαρακτηριστικά:  

αριθμός ετών (3), μέσος γενικός κύκλος εργασιών (95.000) νόμισμα (Ευρώ). 

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για λιγότερο από τρεις 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), θα πρέπει να διαθέτει τον παραπάνω 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα έτη που δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  

Για το Τμήμα 3:  

α) να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών με τα εξής χαρακτηριστικά:  

αριθμός ετών (3), μέσος γενικός κύκλος εργασιών (85.000) νόμισμα (Ευρώ). 

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για λιγότερο από τρεις 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), θα πρέπει να διαθέτει τον παραπάνω 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα έτη που δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  

Για το Τμήμα 4:  

α) να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών με τα εξής χαρακτηριστικά:  

αριθμός ετών (3), μέσος γενικός κύκλος εργασιών (40.000) νόμισμα (Ευρώ). 

Σε περίπτωση που κάποιος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για λιγότερο από τρεις 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), θα πρέπει να διαθέτει τον παραπάνω 
μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τα έτη που δραστηριοποιείται. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Για το Τμήμα 1  

α) κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και 
εγκατάστασης μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος, συνολικού ύψους 400.000€ (χωρίς ΦΠΑ) 
και να  έχουν αναλάβει τα έργα αυτά ως Ανάδοχοι ή να έχουν συμμετέχει στο Ανάδοχο 
σχήμα με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. 
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β) να διαθέτουν Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
τέσσερις (4) ειδικοί επιστήμονες:  

 Ένας επιστήμονας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο συντονισμό 
αντίστοιχων έργων.  

 Δύο επιστήμονες με εμπειρία δέκα (10)  τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό και στην 
κατασκευή εκθεσιακών χώρων. 

 Ένας επιστήμονας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση έργων 
μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος. 

 Για το Τμήμα 2  

α) κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, συνολικού ύψους 100.000€ (χωρίς ΦΠΑ) 
και να  έχουν αναλάβει τα έργα αυτά ως Ανάδοχοι ή να έχουν συμμετέχει στο Ανάδοχο 
σχήμα με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 25%. 

β) να διαθέτουν Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
τρεις (3) ειδικοί επιστήμονες:  

 Ένας επιστήμονας αρχιτέκτονας συστημάτων με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον 
ετών στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης.  

 Ενας επιστήμονας υπεύθυνος ανάπτυξης και παραμετροποίησης συστημάτων 
διαχείρισης πληροφορίας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση 
έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης.  

 Ένας επιστήμονας προγραμματιστής με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην 
υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών πληροφόρησης.  

Για το Τμήμα 3   

α) κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων 
θεματικής προβολής περιοχών, όπως η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
προβολής ή η δημιουργία ιστοσελίδων ή η συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις 
προβολής κ.ά., συνολικού ύψους 90.000€ (χωρίς ΦΠΑ).  

β) να διαθέτουν Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
δύο (2) ειδικοί συνεργάτες:  

 Ένας συνεργάτης πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση έντυπου υλικού προβολής περιοχών και στην 
αναγνώριση πολιτιστικού – φυσιολατρικού αποθέματος.  

 Ένας συνεργάτης πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στη 
δημιουργία δικτυακών τόπων και ψηφιακών εφαρμογών προβολής περιοχών.  

Για το Τμήμα 4  

α) κατά την τελευταία πενταετία, να έχουν εκτελέσει αθροιστικά τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχετικές με  τα  αντικείμενα του  
οικονομικού προγραμματισμού και marketing plan, τις δυνατότητες ίδρυσης cluster - 
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δικτυώσεων φορέων και επιχειρήσεων για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες, την αγροτική 
ανάπτυξη και την  επιχειρηματικότητα, συνολικού ύψους 40.000€ (χωρίς ΦΠΑ). 

β) να διαθέτουν Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω 
δύο (2) ειδικοί επιστήμονες:  

 Ένας  επιστήμονας οικονομολόγος με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην 
εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών  
αγροτικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.  

 Ένας επιστήμονας γεωπόνος με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην 
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών και στην υλοποίηση ή/και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η ως άνω απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά.  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

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

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
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συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 11.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.  

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά2: 

                                                           
1  Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων3.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, 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, 

                                                                                                                                                                      
2
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. 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 περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. 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 άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 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 άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
3 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου 
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016.  

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

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού.  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή 
αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αποσπάσματα ισολογισμών των τριών 
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών ετών (2014, 2015, 2016), ή αν δραστηριοποιούνται 
για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε προσκομίζουν αποσπάσματα ισολογισμών για το 
χρονικό διάστημα δραστηριοποίησής τους. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:   

α. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα.  

β. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων παρόμοιων και συναφούς 
αντικειμένου με το προκηρυσσόμενο, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη 
τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του Εργοδότη και 
του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω 
έργων θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί 
από τον κατά περίπτωση Εργοδότη.  

γ. Κατάλογο της ομάδας έργου, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια, για την πιστοποίηση των οποίων θα πρέπει να 
προσκομίζονται βιογραφικά σημειώματα. Αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογος έργων, 
αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, η/και δελτία παροχής 
υπηρεσιών-τιμολόγια κλπ) δύναται να ζητηθούν συμπληρωματικά από την Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

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

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης κάθε τμήματος της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμή, η οποία εκτιμάται 
βάσει των κάτωθι κριτηρίων Τεχνικής Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 107 επ. του Ν. 
4412/2016.  

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 80%. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους 
δραστηριότητες 

30% 

Κ2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

30% 

Κ3 Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος 25% 

Κ4 Οργάνωση / ροή του έργου 15% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 0 - 100 βαθμούς.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς, 
ως εξής:  

1. Σε περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του κριτηρίου, η βαθμολογία του 
είναι από 61 μέχρι 80 βαθμούς.  

2. Σε περίπτωση που καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του κριτηρίου και προσφέρονται 
επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο, η βαθμολογία του είναι από 81 – 100 βαθμούς.  

3. Σε περίπτωση που η ανταπόκριση στις προδιαγραφές του κριτηρίου είτε δεν υφίσταται, 
είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο, είτε όταν καλύπτονται στοιχειωδώς οι 
προδιαγραφές του κριτηρίου, τότε η βαθμολογία είναι από 0 μέχρι 60 βαθμούς.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 60 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 
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προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

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

ΣΤΠ = 0,3*Κ1 + 0,3*Κ2 + 0,25*Κ3 + 0,15*Κ4  

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 
βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  

Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 
της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι:   

ΣΟΠ = 100 x  ( 1 - ΟΠι / ΠΑ ) 

όπου:  

ΣΟΠ: η συνολική βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς  

ΟΠι: το συνολικό προσφερόμενο ποσό κάθε πρότασης  

ΠΑ: η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή 

 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑ = 100* (0,80 * ΣΤΠ + 0,20 * ΣΟΠ) 

όπου:  

ΤΒΑ: ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε πρότασης,   

ΣΤΠ: η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς της κάθε πρότασης  

ΣOΠ: η συνολική βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς της κάθε 
πρότασης  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I, ΙΙ, ΙΙΙ, 
IV, V, VI της Διακήρυξης, για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες που αφορούν κάθε τμήμα της 
παρούσας.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.  

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα II, III, ΙV, V, VI και επισυνάπτονται στο 
σύστημα ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
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ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 8 της ίδιας ΥΑ, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 8 της ίδιας ΥΑ, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 
εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IΙΙ).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο Παράρτημα VI. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-
Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.   

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της 
διακήρυξης.  

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

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

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

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 
την αναθέτουσα αρχή στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη επίσης το άρθρο 69 της 
οδηγιας 2014/24/ΕΕ,  όταν η οικονομική πρόσφορα φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με 
τις περιφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή  ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Οι 
εξηγήσεις μπορούν αν αφορούν, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον, 
τυχών κρατικές ενισχύσεις κτλ.  Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 88 του Ν4412/2016, μπορεί να απορρίψει την οικονομική προσφορά εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
προσφερόμενης  τιμής.   

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 20/12/2018 και ώρα 01:00μμ.  

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα: 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή (μέσω του πιστοποιημένου 
χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ) προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 
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απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

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

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - 
Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
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εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της ΥΑ 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – 
Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών).  

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
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αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το περιεχόμενό της 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας 
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων, σύμφωνα με 
τον παρακάτω τρόπο:  

α)  

Για το Τμήμα 1:  

 Χορήγηση ποσού 12% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 21% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 43% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 2:  

 Χορήγηση ποσού 22% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 36% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 36% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 6% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 3:  

 Χορήγηση ποσού 16% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 45% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 19% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 4:  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 52% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% της συμβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. , με την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης 
προκαταβολής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. 
της παρούσας και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των 
υπηρεσιών.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης 
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της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες4 το οποίο  θα παραμένει 
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής5. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

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

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).  

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

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)6 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.   

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

                                                           
4
 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο 

πεδίο εφαρμογής της 
5
 Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η Α.Α.  
6 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της 

διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 
350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

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

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

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.  

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων ορίζονται 
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:  

Τμήμα 1 (24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Εξειδίκευση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής πρότασης  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Δοκίμια των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών, ενδεικτικές μακέτες των 
εκθεματικών επιφανειών και των αναπαραστάσεων (4 αντιπροσωπευτικές), 
φωτογραφίες, σκίτσα (όλα σε ηλεκτρονική μορφή) 

 Οργάνωση διαδραστικών εφαρμογών (τελική μεθοδολογία και θεματολογία)  

 Οργάνωση προγραμμάτων επίσκεψης/ ξενάγησης  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Τελικές μακέτες των εκθεματικών επιφανειών  

 Δομή διαδραστικών εφαρμογών  

 Σχεδιασμός και οργάνωση του προαύλιου χώρου του Κέντρου  

 Παραγωγή προγραμμάτων επίσκεψης/ ξενάγησης  
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 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Δ’ φάση (6 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Κατασκευή και εγκατάσταση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου  

 Παραγωγή και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών 

 Κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τα εξής: χώρος παρουσιάσεων- 
μάθησης - εκπαίδευσης, χώρος διοίκησης, χώρος υποδοχής & εκθετήριο προϊόντων 
και γεύσεων  

 Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Κέντρου  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

 

Τμήμα 2 (22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Αρχικός σχεδιασμός και παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Αρχική προσαρμογή Συστήματος  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και αρχικοποίηση του Συστήματος  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Συλλογή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες  

Δ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Τελική προσαρμογή Συστήματος  

 

Τμήμα 3 (22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Σχεδιασμός ταυτότητας (branding), του υλικού επικοινωνίας και του φυλλαδίου  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Οργάνωση του φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου  

 Σχεδιασμός ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Πιλοτική λειτουργία ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου 

Δ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Παραγωγή υλικού επικοινωνίας και φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου 

 Κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου  

 

Τμήμα 4 (18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης  
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Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης και marketing plan  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας  

 Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 

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

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 
της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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



Σελίδα 45 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Γενικός σκοπός του έργου «Κέντρο Προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας 
στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» είναι η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό, 
στην οργάνωση και στην παραγωγή υλικών ερμηνείας περιβάλλοντος για την προβολή της 
κτηνοτροφικής παραγωγικής διαδικασίας σε συνδυασμό με τα σημαντικά χαρακτηριστικά 
της βιοποικιλότητας της περιοχής.  

Βασικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ενός χώρου αναφοράς 
για την προβολή των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφία), της 
βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής και της σχέσης μεταξύ τους στην περιοχή 
του Ψηλορείτη.  

Με τη χρήση διαδραστικών εκθεμάτων, αφηγήσεων και παρουσιάσεων εκθεματικών ή 
πρωτότυπων αντικειμένων ή/και άλλων μέσων θα πρέπει να αναδειχθούν συνολικά οι 
σχέσεις της κτηνοτροφίας και παραγωγής με τη λαογραφία, τα σχετικά παραδοσιακά 
επαγγέλματα και την τοπική τέχνη (π.χ. υφαντική τέχνη).  

Μιας περιοχής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεωγραφικά, φυσικά και πολιτιστικά), 
ορισμένα εκ των οποίων διατηρούνται ζωντανά και αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Και ακριβώς 
αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν και δύναται να αποτελέσουν τη βάση για την προβολή 
της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ταυτότητας της περιοχής και τον εμπλουτισμό του 
τουριστικού της προϊόντος της.  

Το Κέντρο θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χώρους: 

 Μόνιμο Εκθεσιακό Χώρο  

 Χώρο παρουσιάσεων – μάθησης – εκπαίδευσης  

 Χώρο διοίκησης  

 Χώρο υποδοχής & Εκθετήριο προϊόντων  και γεύσεων  

 Χώρο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών στον προαύλιο χώρο  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

 

 TMHMA 1 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης 
ερμηνείας»  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Προτεινόμενη θεματολογία 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα αλλά και έρευνα μέσω 
βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η 
ολοκληρωμένη και ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
Έκθεση ερμηνείας, αλλά και στο σύνολο του Κέντρου. 

Το σενάριο της έκθεσης θα αρθρώνεται στις κάτωθι τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες:  
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 Η Κτηνοτροφία ως βασική παραγωγική δραστηριότητα   

 Το Πολιτιστικό τοπίο (Μύθος, Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Τραγούδι, Χορός, 
Υφαντική, Παραδοσιακά επαγγέλματα)  

 Το Φυσικό περιβάλλον και η σχέση του με την κτηνοτροφία (παγκόσμιο 
γεωπάρκο UNESCO, περιοχές του Δικτύου NATURA 2000)  

 Η σύγχρονη ζωή και η διατροφή  

Εργασίες έρευνας, καταγραφής & μουσειολογικής τεκμηρίωσης 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα αλλά και έρευνα μέσω 
βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η 
ολοκληρωμένη και ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
Έκθεση ερμηνείας αλλά και στο σύνολο του Κέντρου. 

Τεχνικές προδιαγραφές   

Η Έκθεση Ερμηνείας περιλαμβάνει: 

 Εκθεματικές επιφάνειες  

 Αναπαραστάσεις  

 Διοράματα-Σκηνογραφίες  

 Τρισδιάστατες μακέτες 

 Οπτικοακουστικά Μέσα & Διαδραστικές κατασκευές 

Αναλυτικότερα: 

i. Εκθεματικές επιφάνειες  

Πρόκειται για τις επιφάνειες έκθεσης διαμορφωμένες σε ενιαίο ύφος πάνω στις οποίες 
εκτίθενται φωτογραφίες και άλλα μέσα για την ερμηνεία του περιβάλλοντος (σχέδια, 
χάρτες, αεροφωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα κ.άλ.). Όλα τα παραπάνω παρατίθενται με 
βάση επιλεγμένη, ενιαία θεματολογία, λαμβάνοντας υπόψη ανθρωπομετρικές και οπτικές 
προδιαγραφές, τη μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη και τηρώντας σύγχρονες αισθητικές 
αντιλήψεις τέχνης και τεχνικής. 

Οι εκθεματικές επιφάνειες μπορεί να περιέχουν αυτοκόλλητα γράμματα βινυλίου, 
μεμονωμένα γράμματα (κοπτικά) από διάφορα υλικά (π.χ. πλέξιγκλας, ξύλο, πλαστικό), 
φωτογραφίες, να είναι τύπου banners, ή να αποτελούν ενιαία εκτυπωμένη επιφάνεια 
επικολλημένη σε πλέξιγκλας, ή kappa fix, ή forex κλπ. Επίσης μπορεί να αποτελούν 
συνδυασμό των παραπάνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση των έργων είναι η πολύ καλή ποιότητα των 
πινακίδων και επιγραφών.  

Εάν υπάρχουν εκτυπώσεις, (εφαρμοσμένες σε επιφάνειες ή τύπου banners), αυτές πρέπει 
να έχουν μουσειακές προδιαγραφές, οκταχρωμίας σε αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ 
πλαστικοποίηση, ή σε μουσαμά, όλα υψηλής αντοχής σε φθορές και θερμοκρασιακές 
μεταβολές. 

Συνολική επιφάνεια: τουλάχιστον εξήντα (80) τετρ. μέτρων.  

Αριθμός φωτογραφιών: τουλάχιστον διακόσια (200) τεμάχια. 

ii. Αναπαραστάσεις 

Πρόκειται για αναπαραστάσεις που με απλό τρόπο παρουσιάζουν την περιοχή, την 
κτηνοτροφία και τα χαρακτηριστικά τους, το παρόν, τη σύγχρονη διατροφή κ.α. 
Αναπαραστάσεις που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει, εάν δεν είναι 
εφικτή η τοποθέτησή τους στις φυσικές τους διαστάσεις (λόγω έλλειψης χώρου) να είναι 
υπό κλίμακα. 

Ποσότητα αναπαραστάσεων: τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τεμάχια. 
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iii. Διοράματα-Σκηνογραφίες 

Αφορά κατασκευές - χώρους κατάλληλα σκηνογραφημένους - με παρουσίαση στοιχείων 
του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής (χλωρίδα, βλάστηση, πανίδα, 
δραστηριότητες). Τμήμα των αναπαραστάσεων μπορούν να εντάσσονται στα Διοράματα, 
έτσι ώστε να δημιουργούνται περιοχές με ενιαία αισθητική και άρτια μαθησιακή αντίληψη. 

Ποσότητα διοραμάτων/σκηνογραφιών: τουλάχιστον τέσσερα (4) τεμάχια. 

iv. Τρισδιάστατη μακέτα  

Πρόκειται για μια τρισδιάστατη μακέτα που παρουσιάζει τα σημαντικά στοιχεία του 
φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.  

Ποσότητα: τουλάχιστον 1,5 τετρ. μέτρων.  

v. Οπτικοακουστικά Μέσα & Διαδραστικές κατασκευές 

Αφορά σε σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που θα παρουσιάζουν με επιλεκτικό τρόπο 
πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος ή σημαντικές προτεινόμενες δραστηριότητες (περιπατητικές διαδρομές, 
προτάσεις προστασίας, κλπ.). Τα οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να έχουν και διαδραστικό 
χαρακτήρα.  

Η διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης απαιτεί τουλάχιστον 3 προβολικά συστήματα.  

Αυτά θα αποτελούνται από οθόνη touch screen με ανάλυση 1280X1024 και  media player 
ελάχιστης χωρητικότητας 500ΜΒ με υποστήριξη αρχείων ήχου DTS – FLAC – MP3 – WAV – 
WMA, υποστήριξη αρχείων Video AVI - DIVX – MKV – MOV – MPG – MTS – RMVB – WMV – 
Xvid, αναπαραγωγή αρχείων εικόνας BMP - GIF - JPEG - JPG – TIFF, σύνδεση USB 2.0 Host - 
Composite Audio L/R - Digital Coaxial (Audio) - Digital Optical (Audio) – Ethernet - HDMI V1.3 
(Video & Audio) - Mini USB 2.0 – WiFi - YPbPr out (Video), ένα ζευγάρι ηχεία με μαγνητική 
θωράκιση, ισχύ min. 2Χ2.5Watt, απόκριση min. 140Hz – 18kHz. 

Ποσότητα: τουλάχιστον τρία (3) τεμάχια. 

vi. Γενικές απαιτήσεις  

Γλώσσα  

Ελληνικά – Αγγλικά για το σύνολο του περιεχομένου.  

Ποιότητα κατασκευής 

Οι κατασκευές που αφορούν τα εκθέματα του εκθεσιακού χώρου θα πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές στην υγρασία, εύκολες στη συντήρηση και τον καθαρισμό. 

Φωτισμοί  

Όλα τα εκθέματα καθώς και οι εκθεματικές επιφάνειες θα πρέπει να φωτίζονται με τον 
κατάλληλο ειδικό φωτισμό. Ο ειδικός φωτισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδικών φωτιστικών σωμάτων μουσειακών προδιαγραφών, ώστε οι εκθεματικές επιφάνειες 
να φωτίζονται ομοιόμορφα καθ' όλο το ύψος τους, αλλά και μέσω του φωτισμού να 
εστιάζεται η προσοχή των επισκεπτών σε συγκεκριμένα εκθέματα. Γενικότερα ο φωτισμός 
θα πρέπει να συντελεί στην άρτια σκηνογραφική παρουσίαση του Εκθεσιακού Χώρου. 

Η προτεινόμενη πρόταση θα έχει ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλου σκηνογραφικού 
φωτισμού για την ανάδειξη των εκθεσιακών ενοτήτων που θα παρουσιασθούν στο Κέντρο, 
καθώς και τον προσεκτικό έλεγχο του φωτισμού έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος φθοράς 
αντικειμένων ευαίσθητων στη φωτεινή ακτινοβολία.  

Η δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας των χώρων με σκοπό την δημιουργία 
πολλαπλών αισθητικών αποτελεσμάτων θα αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της 
επιλεγμένης πρότασης.   

Αυτή θα έχει ως γνώμονα εφαρμογής: 
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 Το γενικό φωτισμό των χώρων του Κέντρου, καθώς επίσης και τον ειδικό φωτισμό 
των εκθεμάτων. 

 Την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού έτσι ώστε ο φωτισμός των 
εκθεμάτων και κατ’ επέκταση του χώρου, να δημιουργεί θετικά αποτελέσματα 
στους επισκέπτες. 

 Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την 
ελαχιστοποίηση της φθοράς των εκθεμάτων από το φως. 

 Την αντιστοιχία χρωματικής θερμοκρασίας των πηγών φωτισμού με τη χρωματική 
θερμοκρασία του φυσικού φωτός έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε εκθεσιακό 
χώρο του Κέντρου το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Την ομοιομορφία του κάθε χώρου σε επίπεδα φωτισμού και την έμφαση στα 
σημεία εκείνα που ξεχωρίζουν, με βάση τη μουσειολογική μελέτη. 

 Την ευκολία συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού, εξασφαλίζοντας πάντοτε 
άρτια τεχνική λύση και αξιοπιστία στη λειτουργία. 

Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία   

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στους χώρους του 
Κέντρου, κατά τη φάση του σχεδιασμού του Τμήματος 1, θα υπάρχει συνεργασία με την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις.  

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ- ΜΑΘΗΣΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Θα διαμορφωθεί σύγχρονος χώρος που θα καλύπτει τις ανάγκες παρακολούθησης 
σεμιναρίων, παρουσιάσεων, ημερίδων και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
τουλάχιστον 30 άτομα.  

Ο συγκεκριμένος χώρος θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον  εκθεσιακό χώρο, αλλά σε 
διακριτή αίθουσα με δυνατότητα οπτικής και ακουστικής απομόνωσης από αυτόν.  

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται: 

 Καρέκλες σεμιναρίων (30 τεμάχια) 

 Γραφείο (1 τεμάχιο) 

 Καρέκλες επισκέπτη (3 τεμάχια)  

 Ερμάρια αποθήκευσης προσωπικών ειδών (4 τρέχοντα μέτρα) 

 Βιβλιοθήκη (1,5 τρέχοντα μέτρα) 

 Πετάσματα συσκότισης  

 Οθόνη προβολής (1 τεμάχιο)  

 Βιντεοπροβολέας (1 τεμάχιο) 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με τον ανάλογο εξοπλσιμό (1 τεμάχιο) 

 Εκτυπωτής (1 τεμάχιο)  

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Θα διαμορφωθεί χώρος διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας του Κέντρου.   

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται: 

 Γραφεία (2 τεμ.) 

 Καρέκλες εργασίας (2 τεμ.)  

 Ερμάρια αποθήκευσης προσωπικών ειδών (4 τρέχοντα μέτρα) 

 Βιβλιοθήκη (2 τρέχοντα μέτρα) 

 Πετάσματα συσκότισης 
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 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τον ανάλογο εξοπλισμό (2 τεμ.)  

 Εκτυπωτής (1 τεμ.)  

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ  

Είναι σκόπιμη η δημιουργία ενός χώρου, που θα λειτουργεί ως εκθετήριο προϊόντων και 
γεύσεων για την προβολή και την προώθηση των τοπικών κρητικών προϊόντων. Ο χώρος 
που θα δημιουργηθεί θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες του Κέντρου.  

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται:  

 Προθήκες (4 τρέχοντα μέτρα)  

 Ράφια  

Ο σχεδιασμός της οργάνωσης του χώρου, η κατασκευή και η εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του χώρου αποτελούν αντικείμενο του αναδόχου. 

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Θα σχεδιαστεί αρχιτεκτονικά ο προαύλιος εξωτερικός χώρος του Κέντρου, ενώ ταυτόχρονα 
θα παραχθούν και θα εγκατασταθούν μικρές υποδομές ενημέρωσης και εξυπηρέτησης 
επισκεπτών.  

Στις αναγκαίες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: Σκίαστρα και χώρος ξεκούρασης επισκεπτών 
35m2, 3 μουσειοπαιδαγωγικά παιχνίδια, 9 πινακίδες σήμανσης.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

Περιλαμβάνει τα προγράμματα επίσκεψης – ξενάγησης στο χώρο του Κέντρου, τα οποία θα 
απευθύνονται είτε σε οργανωμένες ομάδες, είτε σε μεμονωμένους επισκέπτες.  

Θα παραχθούν τουλάχιστον (4) προγράμματα επίσκεψης – ξενάγησης, ως ακολούθως:  

 2 προγράμματα για παιδιά δημοτικού 

 1 πρόγραμμα για παιδιά γυμνασίου – λυκείου  

 1 πρόγραμμα για ενήλικους επισκέπτες 

 

Στα αντικείμενα του Αναδόχου του παρόντος τμήματος είναι επίσης η υποστήριξη του 
Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 
και 4 του έργου και ειδικότερα όσον αφορά στη συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους 
τμημάτων στο πλαίσιο των στόχων του έργου, την ταχεία διάγνωση και τον εντοπισμό τυχόν 
προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου και την εισήγηση των αναγκαίων διορθωτικών 
παρεμβάσεων, όπου απαιτείται.  

 

 TMHMA 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών πληροφόρησης»  

Αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσίας εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης, 
ενημέρωσης και μάθησης για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη, 
την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων μέσα από τη σχέση της βιοποικιλότητας με το περιβάλλον.  

Η τεχνολογική λύση που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στους 
χρήστες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής, αποτελώντας το 
κέντρο γνώσης και μάθησης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ψηλορείτη, αλλά και 
πληροφόρηση και εκμάθηση για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση 
στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.  

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης-πληροφόρησης θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου. 

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει: 
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 την εγκατάσταση λύσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης 
ενημέρωσης και πληροφόρησης  

 τη διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης  

 τη συλλογή του αρχικού υλικού για τη Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το 
σχεδιασμό νεών προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. 

Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού που θα 
προσφερθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι η αρθρωτή (modular) 
αρχιτεκτονική του Συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις λογισμικού, η αρχιτεκτονική N-tier, για την 
ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, η εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου 
(Internet) και μέσω Web-based περιβάλλοντος, καθώς και η χρήση γραφικού 
περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και 
την ευκολία εκμάθησής τους. 

Κατηγορίες Χρηστών  

Οι χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις (4) 
βασικές κατηγορίες: 

 Διαχειριστές συστήματος, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη τόσο του συστήματος 
κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης όσο και του Διαδικτυακού 
Τόπου 

 Τελικοί χρήστες των υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης, πρόκειται για τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες των υπηρεσιών οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
Διαδικτυακό Τόπο και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης και 
ενημέρωσης 

 Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου, πρόκειται για τους μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που θα επισκέπτονται τον ιστοχώρο του Διαδικτυακού Τόπου έχοντας 
πρόσβαση μόνο στις λειτουργικές περιοχές που θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό 

 Διασυνδεόμενα λογισμικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλους τους 
διασυνδεόμενους ιστότοπους, Διαδικτυακούς Τόπους, αποθετήρια που θα 
μπορούν να αποστέλλουν  στο σύστημα πληροφόρηση ή θα λαμβάνουν από αυτό. 

Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών θα διαθέτουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην πλατφόρμα και την πληροφορία. Οι εφαρμογές της πλατφόρμας θα πρέπει 
να είναι αμιγώς διαδικτυακό προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε 
αυτές μέσω του διαδικτύου και η λειτουργικότητα τους να μην εξαρτάται από τον web 
browser ή τη συσκευή που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης να συνδεθεί.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στους διαχειριστές και στους τελικούς χρήστες ένα 
σύνολο από δυνατότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες για γρήγορη και εξατομικευμένη 
ροή ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσα από πολλαπλά κανάλια. 

Λειτουργικές προδιαγραφές του Έργου 

Ηλεκτρονική υπηρεσία κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης  

Στα πλαίσια του προκηρυσσόμενου Έργου, η εγκατάσταση συστήματος πληροφόρησης και 
η συλλογή και διαμόρφωση αρχικού υλικού από τον υποψήφιο Ανάδοχο βάσει των 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που παρατίθενται στις πιο κάτω υποενότητες. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφή και κατανοητό τρόπο με ποιο 
τρόπο τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παρουσίαση της προτεινόμενης 
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λύσης κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε περίπτωση που κριθεί 
απαραίτητο.  

Εισαγωγή της πληροφορίας στο σύστημα 

Στο πλαίσιο του Έργου το Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας που θα προσφερθεί 
θα πρέπει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης και 
πληροφόρησης για τη συλλογή και λήψη από τρίτες πηγές όπως το Διαδίκτυο, 
περιβαλλοντολογικές μελέτες κ.ά. Θα επιτρέπει τη διαχείριση και τη διανομή ¨κρίσιμης¨ και 
εξειδικευμένης πληροφορίας σχετικά με την Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και την 
δημιουργία νέων προϊόντων στη περιοχή του Ψηλορείτη. 

Το Σύστημα θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης, της 
πληροφορίας, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και 
ενημέρωσης από απόσταση σε φορείς, επαγγελματίες και άλλες ομάδες-στόχους που 
εμπλέκονται σε θέματα Κτηνοτροφίας – Βιοποικιλότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
τους και οι οποίες θα τους παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να ορίσει τις 
τρίτες πηγές απ’ τις οποίες θα τροφοδοτείται η υπηρεσία κατά το στάδιο της συλλογής και 
λήψης της πληροφορίας. Η εισαγωγή της πληροφορίας θα μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα 
είτε μέσω σύνδεσης με πηγή ροής της πληροφορίας είτε ως ανεξάρτητο αυτοτελές αρχείο 
είτε να παραχθεί μέσα στο ίδιο το σύστημα.  

Οι τρίτες πηγές που θα επιλέξει ο Δήμος θα λειτουργούν με την χρήση «έξυπνων» φίλτρων 
(π.χ. λέξεις-κλειδιά) σχετικά με θέματα Κτηνοτροφίας και Βιοποικιλότητας. Το σύστημα θα 
πρέπει να ελέγχει αυτόματα και περιοδικά για την ύπαρξη νέου περιεχομένου στις πηγές 
και να εισαγάγει κάθε νέο αρχείο το οποίο θα περιγράφεται από σύνολο κατάλληλων 
μεταδεδομένων που θα επιτρέψουν την αρχειοθέτησή του.  

Αρχειοθέτηση της Πληροφορίας 

Οι πληροφορίες θα αρχειοθετούνται και θα συσχετίζονται μεταξύ τους, ώστε να παρέχονται 
με μεγαλύτερη πληρότητα στους τελικούς χρήστες της υπηρεσίας. Οι διαχειριστές του 
Δήμου θα μπορούν να αλλάζουν το περιεχόμενο ή τη μορφή της πληροφορίας, 
διατηρώντας διαφορετικές εκδόσεις.  

Η αρχειοθέτηση της πληροφορίας θα πρέπει να στηρίζει την λειτουργία της εκ’ πρώτης στα 
μεταδεδομένα που θα συνοδεύουν την πληροφορία. Έτσι η κάθε μορφή πληροφορίας θα 
τοποθετείται αυτόματα στις προτεινόμενες κατηγορίες – υποκατηγορίες που θα έχουν 
διαμορφωθεί στην αρχική παραμετροποίηση του συστήματος και θα οριστικοποιείται η 
θέση της από τους διαχειριστικούς ρόλους της υπηρεσίας.  Η λειτουργία αυτή θα επιτρέψει 
τόσο στον Δήμο να ακολουθήσει ένα τυπικό και με τα δικά του κριτήρια οριζόμενο σύστημα 
αρχειοθέτησης που θα εξυπηρετήσει την διανομή της πληροφορίας στους κατάλληλους 
αποδέκτες αλλά και την λειτουργία ενός σύγχρονου αποθετηρίου που θα ενημερώνεται με 
συνεχή τρόπο με ποικίλου ενδιαφέροντος πληροφόρηση και θα επιτρέπει την 
εξειδικευμένη αναζήτηση στην οποιαδήποτε ομάδα χρηστών πρόσβασης. 

Διαμόρφωση / Σύνθεση Πληροφόρησης  

Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει όλους τους απαιτούμενους μηχανισμούς ώστε οι 
διαχειριστές τους να μπορούν να συνδυάσουν και συνθέσουν πληροφόρηση προερχόμενη 
μέσα από το αποθετήριο και να οργανώσουν την δική τους μορφή ώστε να αποσταλεί 
στους τελικούς αποδέκτες ως πακέτο πολυμεσικής πληροφόρησης.   Θα μπορούν να 
γράψουν και δημιουργήσουν και κείμενα που θα συνοδεύσουν την σύνθεση αυτή ώστε η 
νέα αυτή έκδοση της πληροφορίας να εμπλουτίζεται και με τα δικά τους δεδομένα. Η 
πορεία της νέας αυτής έκδοσης στο σύστημα θα ακολουθεί την ροή εργασιών που θα έχει 
και η κάθε μορφή πληροφορίας, δηλαδή θα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και 
αρχειοθετηθεί, καθώς και αποσταλεί στους κατάλληλους αποδέκτες.  



Σελίδα 52 

Διανομή της πληροφορίας  

Η διανομή της πληροφορίας θα γίνεται μέσω διαφορετικών καναλιών προώθησης σε 
τελικούς αποδέκτες. Η ροή εργασιών της διανομής θα ορίζεται και παραμετροποιείται από 
τους διαχειριστές του συστήματος. Ο τρόπος λειτουργίας θα πρέπει να είναι απλός και 
ευέλικτός ώστε η ροή να μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα τις εκάστοτε νέες ανάγκες 
αρχειοθέτησης και διανομής. 

Η πληροφορία κατά την έναρξη της διανομής θα πρέπει αυτόματα βάσει της προέλευσης 
της και των μεταδεδομένων της να εμφανιστεί στις προσωπικές περιοχές των τελικών 
χρηστών που στο προφίλ τους είναι προδηλωμένη η θεματική κατηγοριοποίηση που 
συνοδεύει την εκάστοτε πληροφορία. Η διανομή θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί και σε 
τρίτα μέσα όπως για παράδειγμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές πύλες κ.α. που 
θα επιλέξει ο Δήμος ως τελικούς αποδέκτες. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να 
επιτρέπει και την μη αυτοματοποιημένη αποστολή της πληροφορίας για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών ενημέρωσης.  

Πολυκαναλική Προσέγγιση 

Η προσέγγιση των χρηστών με κάθε δυνατό τρόπο δεν αποτελεί μια τυπική δυνατότητα που 
πρέπει να προσφέρεται από κάθε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να εκπληρωθεί μια ακόμα 
απαίτηση, αλλά μια κρίσιμη λειτουργία η οποία ενδέχεται να κρίνει την επιτυχία μιας 
υπηρεσίας ή μιας σειράς υπηρεσιών. Επομένως, η πολυκαναλική (multichannel) διάδοση 
ενός πολυμεσικού περιεχομένου προς τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης που θα προσφερθεί.  

Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και από όλες 
τις δυνατές επιλογές (υπολογιστή, smartphone ή tablet) ανεξάρτητα από το μέσο 
επικοινωνίας αλλά και με προσαρμοσμένο το περιεχόμενο στις δυνατότητες του δέκτη 
(συσκευή και δίκτυο). Επιπλέον, η προσέγγιση του χρήστη θα πρέπει να επιτυγχάνεται και 
με τη χρήση καναλιών άμεσης ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 

Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής και προώθησης  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλα διαμορφωμένο Διαδικτυακό Τόπο για την 
προβολή και προώθηση της πληροφορίας. Ο Διαδικτυακός Τόπος θα αποτελέσει το πιο 
σημαντικό μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες. Θα πρέπει να 
είναι προσβάσιμος από απεριόριστο αριθμό χρηστών.  

Ο Διαδικτυακός Τόπος θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στις 
λειτουργικές περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένες με υλικό (κείμενα, 
βίντεο, φωτογραφίες κ.λ.π. ώστε να παρέχουν στον επισκέπτη στοιχεία γύρω από τις 
θεματικές κατηγορίες πληροφόρησης και να τον προτρέπουν να γίνει χρήστης της 
υπηρεσίας. Οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην υπηρεσία θα μπορούν να 
εγγράφονται από οποιαδήποτε σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου από τη λειτουργική 
περιοχή εγγραφής χρήστη. Για την εγγραφή τους στην υπηρεσία, οι χρήστες θα 
συμπληρώνουν φόρμα με προσωπικές πληροφορίες, τις θεματικές ενότητες που τους 
ενδιαφέρουν κ.ά. η οποία θα αξιολογείται από τους διαχειριστές για την απόδοση των 
κωδικών.  

Η ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής και προώθησης θα βασίζεται στη διασύνδεσή του 
Διαδικτυακού Τόπου με το Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας. Η πρόσβαση στην 
υπηρεσία θα γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες που θα μπορούν να συνδεθούν και 
να αναζητήσουν εξειδικευμένη πληροφορία σε θεματικές κατηγορίες πληροφόρησης για τις 
οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία.  Έτσι οι χρήστες 
θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους προφίλ πληροφόρησης και να συγκεντρώνουν 
την πληροφορία του ενδιαφέροντος τους στο προσωπικό τους καλάθι πληροφόρησης. Το 
καλάθι θα αντλεί πληροφορίες, βάσει τον καθορισμένων κριτηρίων απ’ το Σύστημα 
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Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας, και θα προβάλει το αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο 
θα ανανεώνεται διαρκώς.  

Συλλογή του αρχικού υλικού 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων θα συλλέξει όλη τη 
διαθέσιμη πληροφορία που σχετίζεται με τη θεματική του έργου (μελέτες, προγράμματα, 
ερευνητικές εργασίες, άρθρα κλπ).  

Η πληροφορία που θα συλλεχθεί αφότου αξιολογηθεί από την ομάδα έργου και έπειτα από 
συνεννόηση με το Δήμο Ανωγείων θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα. 

Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Έργου, το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με 
τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), 
κατ’ ελάχιστο στο πρώτο επίπεδο προσβασιμότητας “Α”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση 
στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, 

Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, 
tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές 
για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web 
Best Practices 1.0) του W3C. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στα στελέχη και τους διαχειριστές του Συστήματος με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του 
Έργου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξυπηρετήσει τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους: 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών 

 Υποστήριξη στην λειτουργία 

 Εργασίες προληπτικής συντήρησης 

Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του Συστήματος, θα πρέπει με ευθύνη του 
Αναδόχου και σε συνεργασία με στελέχη του Δήμου Ανωγείων να γίνει πιλοτική λειτουργία 
όλων των εφαρμογών του συστήματος κατά την οποία και θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία 
του. Στόχος των δοκιμών αυτών θα είναι η διασφάλιση της λειτουργίας της κάθε 
κατηγορίας χρηστών, η συλλογή τυχόν δυσλειτουργιών και η αντιμετώπισή τους πριν την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.  

Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού θα καλύπτεται από Εγγύηση του 
κατασκευαστή, διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του Έργου. Για το χρονικό αυτό διάστημα, ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται 
να εξυπηρετήσει τους όρους της Εγγύησης και να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος επισκευή 
και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών του λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνεται 
στο αντικείμενο του Έργου. 

 

 TMHMA 3 «Προβολή – προώθηση του Κέντρου»  

Αντικείμενο του έργου είναι: 

Α. Σχεδιασμός ταυτότητας (branding) και παραγωγή του υλικού επικοινωνίας.  

Β. Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου.   

Γ. Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 
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Η υλοποίηση των παραπάνω κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συντελέσουν στην 
Προβολή και Βιωσιμότητα του Κέντρου προβολής της κτηνοτροφίας και της 
βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, το οποίο θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος 
που θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και 
ψυχαγωγία στους επισκέπτες.  

Επίσης το Κέντρο Προβολής μέσα από τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει θα συντελέσει 
στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην τουριστική ανάδειξη καθώς και στην προώθηση 
των τοπικών προϊόντων της περιοχής. 

Για το λόγο αυτό, η προβολή του Κέντρου Κτηνοτροφίας και Βιοποικιλότητας θα πρέπει να 
συνδυασθεί συνολικά με τις δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, φυσικά, ιστορικά και 
λαογραφικά στοιχεία της περιοχής του Ψηλορείτη, ώστε να υποστηριχθεί ενιαία η 
προώθηση της περιοχής μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και των άλλων 
σχετικών υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων υποδομών. 

 

Σχεδιασμός ταυτότητας (branding) και παραγωγή του υλικού επικοινωνίας  

α) Δημιουργία προτάσεων για την ονομασία του κτιρίου. 

Η ονομασία του κτιρίου πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη: 

 το σύντομο όνομα, αποτελούμενο από μία ή δύο λέξεις, π.χ. «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» 

 την επεξήγηση, μια μεγαλύτερη φράση που θα δηλώνει την ιδιότητα, το είδος ή το 
ύφος του κτιρίου, π.χ. «Κέντρο Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας 
στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» 

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το σύντομο όνομα του κτιρίου:  

 να είναι χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον στο άκουσμα,  

 να γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία, η οποία θα το χρησιμοποιεί 
καθημερινά και θα πρέπει να το στηρίξει,  

 να μην δυσκολεύει δράσεις προβολής (π.χ. να δημιουργεί μοναδικό και 
μονοσήμαντο domain name κ.ά.) 

Ως επεξήγηση μπορεί να προταθεί ο τίτλος του έργου, ως αρκετά κατατοπιστικός, ή μια πιο 
σύντομη έκδοσή του ή κάτι άλλο, ανάλογα με την ωρίμανση της ιδέας. 

β) Δημιουργία πιθανών εκφράσεων (σλόγκαν/μότο) για το κτίριο ή/και για τομείς του ή/και 
για δραστηριότητές του. Οι εκφράσεις θα πρέπει να αντανακλούν χαρακτηριστικές 
ιδιότητες του κτιρίου ή των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να προταθούν τουλάχιστον 
δύο εκφράσεις, κατ’ αναλογία της έκφρασης «Ψηλορείτης. Σίγουρος τόπος».  

γ) Σχεδιασμός λογοτύπου 

Κατόπιν μελέτης των δεδομένων, δημιουργία και σχεδιασμός λογοτύπου και σήματος το 
οποίο θα πρέπει: 

 να αξιοποιεί ει δυνατόν στοιχεία της ιστορίας, δραστηριοτήτων ενασχόλησης και 
της βιοποικιλότητας της περιοχής 

 να λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι βρισκόμαστε στην Ευρώπη του 21ου αι. 

 να επικοινωνεί το κύρος που πρέπει να αποπνέει ένας χώρος με τέτοια αποστολή 
(κέντρο προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο 
Ψηλορείτη). 

 να καλύπτει τις ανάγκες δίγλωσσης επικοινωνίας (ελληνικά – αγγλικά)  

δ) Σχεδιασμός και παραγωγή επαγγελματικών καρτών με χαρακτηριστικά: 

 Χαρτί: velvet 300 γρ.  

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) μίας όψης 
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 Διαστάσεις: 5,5χ8,5 εκ. 

 Ποσότητα: 3.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

ε) Σχεδιασμός και παραγωγή συνεδριακών φακέλων/ folders με χαρακτηριστικά:  

 Χαρτί: velvet 300 γρ 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) μίας όψης 

 Πλαστικοποίηση: ματ μίας όψης 

 Διαστάσεις: για έγγραφα Α4 

 Ποσότητα: 2.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

στ) Σχεδιασμός και παραγωγή φακέλων αλληλογραφίας 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) 

 Διαστάσεις: 11χ23 εκ.   

 Ποσότητα: 2.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου  

Περιλαμβάνει τη συγγραφή κειμένων, τη μετάφρασή τους, την ανεύρεση και επιλογή 
εικόνων, τον γραφιστικό σχεδιασμό έγχρωμου δίγλωσσου φυλλαδίου 16 σελίδων, 
μεγέθους περίπου Α4 και την παραγωγή 20.000 αντιτύπων. Το περιεχόμενο του φυλλαδίου 
θα περιλαμβάνει την περιγραφή και τους στόχους του έργου, αναφορές σε σημαντικά 
στοιχεία της περιοχής, της ιστορίας και του πολιτισμού της, της ενασχόλησης των κατοίκων 
με την κτηνοτροφία καθώς και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

 Διαστάσεις: Α4 (κλειστό) 

 Αρ. σελίδων: 16 (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και 14 εσωτερικές σελίδες) 

 Χαρτί εσωτ.: βέλβετ 170 γρ.   

 Χαρτί εξωφ.: βέλβετ 300 γρ. 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία  

 Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 

 Ποσότητα: 5.000 τεμ.  

 Περιεχόμενο τουλάχιστον: περιγραφή και στόχοι του έργου, αναφορές σε 
σημαντικά στοιχεία της περιοχής, της ιστορίας και του πολιτισμού της, της 
ενασχόλησης των κατοίκων με την κτηνοτροφία καθώς και αναφορά στα στοιχεία 
της βιοποικιλότητας της περιοχής, αναφορές στις ιδιαιτερότητες του Ψηλορείτη και 
των κατοίκων του. 

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου   

α) Ιστοχώρος (web site): Σχεδιασμός και δημιουργία σύγχρονου δυναμικού ιστοχώρου. Θα 
πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προδιαγραφές: 

 Δίγλωσση αναφορά σε ελληνικά και αγγλικά. 

 Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών του ιστοχώρου μέσω ειδικού Web Based 
περιβάλλοντος, με καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές και 
απλούς χρήστες. 

 Διαχείριση περιεχόμενου του ιστοχώρου μέσω Web Based συστήματος διαχείρισης 
περιεχόμενου (CMS - Content Management System). Δυνατότητες εύκολης 
προσθήκης/ τροποποίησης του περιεχομένου ή/και της δομής από τους 
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διαχειριστές του ιστοχώρου. Υποστήριξη δυνατοτήτων/ features παρόμοιων με 
εκείνα ενός οικείου σε κάθε χρήστη, επεξεργαστή κειμένου (π.χ. cut / copy & paste, 
text formatting κ.λπ.). Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του client 
συστήματος ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις 
εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy-paste ενεργειών. 

 Δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user) και ταυτόχρονης 
λειτουργίας της εφαρμογής διαχείρισης από περισσότερους του ενός χρήστες, σε 
διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 

 Δυνατότητα ανάρτησης και διαχείρισης media (audio, video files). Υποστήριξη 
πολυδιάστατης σύνθεσης περιεχομένων (σε ένα περιεχόμενο μπορούν να 
ενσωματωθούν διάφορα modules, κείμενα, γραφικά, media) 

 Δυνατότητα δημιουργίας περιοχών «κλειστής πρόσβασης» όπου μπαίνουν μόνο 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες με username και password. 

 Εμφάνιση των «Νέων» του Κέντρου στην αρχική σελίδα. 

 Ενσωμάτωση μηχανισμού αναζήτησης (search) περιεχομένου. Ιδανικά, θα πρέπει 
να δίνεται δυνατότητα αναζήτησης εσωτερικά στο website και εξωτερικά  σε 
ολόκληρο το web. 

 Βελτιστοποίηση του website ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO). 

 Τουλάχιστον 5 λογαριασμούς e-mail, με δυνατότητα web mail. 

 RSS feed διαθέσιμο για τη σελίδα των ‘Νέων’ ή/και των εκδηλώσεων του Κέντρου  

 Δυνατότητα Poll, π.χ. ψηφοφορία για το «αγαπημένο» έκθεμα των επισκεπτών. 

 Ημερολόγιο (calendar) των εκδηλώσεων του Κέντρου, μέσω του οποίου, πατώντας 
π.χ. πάνω σε μια ημερομηνία, μπορεί κάποιος να δει τις εκδηλώσεις της ημέρας. 

 Υποστήριξη φόρμας επικοινωνίας (contact form) 

 Δυνατότητα μαζικής αποστολής email (mass email) σε συγκεκριμένες ομάδες 
εγγεγραμμένων χρηστών από τον διαχειριστή του website 

 Διασύνδεση με μέσα και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) π.χ. 
facebook, twitter κ.ά. 

 Δυνατότητα χρήσης ftp για upload αρχείων.  

 Παροχή δυνατότητας κατεβάσματος (download) και διάθεσης ηλεκτρονικών 
εγγράφων σε επισκέπτες. 

 Δυνατότητα διαχείρισης newsletters, μέσω της οποία θα παρέχεται η δυνατότητα 
σε επισκέπτες των ιστοσελίδων να κάνουν εγγραφή για θέματα του ενδιαφέροντός 
τους. Δυνατότητα δημιουργίας newsletters προς αποστολή τους στους 
εγγεγραμμένους χρήστες. 

 Δυνατότητα καθορισμού κύκλου ζωής (life cycle) για κάθε κατηγορία περιεχομένου 
(χρονικός καθορισμός δημοσιοποίησης, απόσυρσης, απομάκρυνσης, 
επαναδημοσίευσης). 

 Δυνατότητα διαχείρισης συνδέσμων και παραπομπών (links). 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία.  

β) Περιεχόμενο ιστοχώρου: Δημιουργία και ανάρτηση περιεχόμενου με τις παρακάτω 
τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ο ιστοχώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει εύλογα εκτενές πολυμεσικό περιεχόμενο. 

 Το περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video κ.ά.) θα είναι σχετικό με το έργο και τους 
στόχους του, τη διαδικασία υλοποίησής του, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες 
δυνατότητες, το εκθεσιακό περιεχόμενο, στοιχεία από την περιοχή και τις 
ιδιαιτερότητες του Ψηλορείτη. 



Σελίδα 57 

 Εφόσον χρησιμοποιηθεί πολυμεσικό υλικό ή κείμενο από κάποιο website ή άλλη 
πηγή, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή αυτή στην σελίδα/άρθρο παράθεσης του 
υλικού. 

 Θα πρέπει να συμπεριληφθούν συλλογές από εικόνες (image galleries) με 
δυνατότητα σειριακής προβολής τους (slide show). 

γ) Όνομα ιστοχώρου: Κατοχύρωση ονόματος ιστοχώρου (domain name), ίδιο ή ανάλογο με 
το όνομα που θα δοθεί τελικά στο Κέντρο. 

δ) Ενέργειες προώθησης και προβολής του ιστοχώρου: Πρέπει να υλοποιηθούν ενέργειες 
προώθησης του ιστοχώρου μέσω π.χ. καταχωρήσεων σε άλλους ιστοχώρους, 
διαφημιστικών banners, ανταλλαγής συνδέσμων (links) κ.ά. 

ε) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media): Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας 
λογαριασμών και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. facebook, twitter κ.ά. 
Συγχρονισμός και παράλληλη λειτουργία/ ενημέρωση με τον ιστοχώρο και τις αναρτήσεις 
του. 

στ) Δημιουργία καταλόγου παραληπτών αλληλογραφίας: Πρέπει να δημιουργηθεί 
κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας (mailing list) τουλάχιστον 100 εγγραφών από 
δημοσιογράφους και ανθρώπους των ΜΜΕ περί πολιτισμού, εναλλακτικού τουρισμού, κ.ά. 

ζ) Δημιουργία προτύπου news letter: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ελκυστική μορφή 
news letter για τακτική αποστολή ενημερώσεων σε εγγεγραμμένα μέλη και σε καταλόγους 
παραληπτών αλληλογραφίας, για αποστολή Δελτίων Τύπου κ.λπ. 

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός προτύπου, με βάση το οποίο θα γίνεται η 
παραγωγή του τελικού news letter. Το τελικό news letter θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή 
αρχείου π.χ. pdf ώστε να μπορεί να διακινηθεί ηλεκτρονικά αλλά και εκτυπωθεί. 

Οι διαστάσεις του σε 100% εκτύπωση θα είναι Α4 (29.7χ21). 

Ο αριθμός σελίδων θα είναι στη διάθεση του συντάκτη. Κατ’ ελάχιστον προτείνεται να είναι 
4, δηλαδή εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και 2 εσωτερικές σελίδες, ενώ ο συντάκτης θα μπορεί 
να προσθέσει απεριόριστες εσωτερικές σελίδες. 

Το πρότυπο news letter θα πρέπει 

 να είναι σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου ή δημοσιευμάτων, π.χ. MS Word 
doc, Publisher pub κ.λπ. 

 να είναι αισθητικά άψογο και ελκυστικό 

 να περιλαμβάνει ισορροπημένους χώρους για κεντρικούς τίτλους, επεξηγηματικούς 
υπότιτλους, κείμενα και αρθρογραφία, εικόνες 

 να είναι έγχρωμο 

 να χρησιμοποιεί ευρέως διαδεδομένες και δωρεάν γραμματοσειρές π.χ. 
προεγκατεστημένες  σε κοινά λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφεύγονται 
ασυμβατότητες και προβλήματα ανάγνωσης ή εκτύπωσης 

 να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής πρότυπες σελίδες: εξώφυλλο, εσωτερική σελίδα 
εξώφυλλου, εσωτερική σελίδα μονή για κείμενα, άρθρα, παρουσιάσεις, εσωτερική 
σελίδα διπλή/ σαλόνι, εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου, οπισθόφυλλο 

 

 TMHMA 4 «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου»  

Αφορά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τον τρόπο λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κέντρου προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό 
Πάρκο Ψηλορείτη μετά την παραλαβή του.  

Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο 
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη είναι η ανάδειξη και προβολή των δραστηριοτήτων του 
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πρωτογενούς τομέα με κύριο άξονα την κτηνοτροφία που αποτελεί βασικό πυλώνα του 
οικονομικοκοινωνικού ιστού της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη, καθώς και  των 
ιδιαίτερων στοιχείων βιοποικιλότητας.  

Στην οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 
υφιστάμενες σχετικές υποδομές και τα προγράμματα προβολής, ώστε συνολικά να 
επιτυγχάνεται ο στόχος της προβολής, ανάδειξης και αύξησης της επισκεψιμότητας της 
περιοχής.  

Πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Προβολής είναι η 
περιγραφή της χρήσης των χώρων του Κέντρου ανάλογα με τις ομάδες – στόχους στις 
οποίες απευθύνεται.  Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των ομάδων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους που περιλαμβάνει:  

 Ομάδες του τοπικού πληθυσμού  

 Εκπαιδευτική Κοινότητα  

 Επιστημονική Κοινότητα  

 Τουρίστες – επισκέπτες που εστιάζουν στον εναλλακτικό τουρισμό. 

Από την παραπάνω ανάλυση θα προκύψουν τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάδειξης και τη 
προβολής.  

Για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων θα αναλυθούν οι δραστηριότητες των 
φορέων, το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτουν έτσι ώστε να καθοριστεί ο 
ρόλος τους στη διαχείριση του κέντρου. Στη συνέχεια θα προσδιοριστεί ο οργανόγραμμα 
λειτουργίας του Κέντρου και θα οριστούν οι αρμοδιότητες με σαφή προσδιορισμό και 
περιγραφή των θέσεων εργασίας.  

Για τον προσδιορισμό της ένταξης του έργου στην οικονομία και κοινωνία της περιοχής 
καθώς και των αποτελεσμάτων που θα έχει στην ευρύτερη περιοχή θα αναλυθούν οι 
παράγοντες που συνθέτουν τον οικονομικό ιστό και πως αυτοί συνδέονται και 
αλληλεπιδρούν στη λειτουργία του Κέντρου Προβολής. 

Ειδικότερα θα αναλυθούν διεξοδικά τα παρακάτω: 

 Οι τουριστικές υποδομές της περιοχής που περιλαμβάνουν καταλύματα, 
επιχειρήσεις  εστίασης, μονάδες οικοτεχνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τουρισμό (φυσιολατρικός 
τουρισμός, περιπατητικός, γαστρονομικός κλπ) 

 Το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και προσδιορισμός των 
δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης και διασύνδεσή τους με το κέντρο 
προβολής. 

 Οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το κέντρο και την οικονομία 
και κοινωνία του Ψηλορείτη. 

 Δυνατότητες δικτύωσης(clustering)  επιχειρήσεων σχετικές με τον πρωτογενή τομέα 
και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής   

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνεται επίσης ανάπτυξη προγράμματος διαχείρισης 
επισκεπτών ανάλογα με το προφίλ τους και τις ανάγκες τους. Όλες οι προσφερόμενες 
δράσεις και υπηρεσίες θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις ομάδες επισκεπτών στις 
οποίες απευθύνονται προκειμένου να καταστούν ελκυστικές και να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της «εμπειρίας» του επισκέπτη.  
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Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης και marketing  

Περιλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του Κέντρου και  την εκπόνηση ενός σχεδίου 
προβολής με συγκεκριμένες και κοστολογημένες δράσεις που θα καλύπτει όλες τις ομάδες 
– στόχους.  Θα καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις προβολής, ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί  λεπτομερής αναφορά στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων προβολής και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας   

Περιλαμβάνει την κατάρτιση  ενός  ετήσιου προγράμματος λειτουργίας και θα καλύπτει 
εξειδικευμένες ανάγκες και στόχους. Με βάση το ετήσιο πρόγραμμα θα εκπονηθεί οδηγός 
οργάνωσης και λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια λειτουργίας του κέντρου 
(υποδοχή, καθαριότητα, φύλαξη, οργάνωση, προβολή, προγράμματα εκπαίδευσης κλπ), 
ενώ παράλληλα να γίνει και κοστολόγηση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 
Επιπλέον θα εκπονηθεί ένα σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού ανάλογα 
με τη θέση εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ προσωπικού και των 
δράσεων που αναπτύσσει το Κέντρο.  

Περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή των φορέων που θα συμμετέχουν ενεργά στη 
διαχείριση και λειτουργία του Κέντρου Προβολής,  καθώς και αναλυτική περιγραφή των 
πόρων που θα διαθέσουν για τη λειτουργία του (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική 
υποδομή). 

Κανονισμός λειτουργίας   

Περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία:   

 Στόχοι του Κέντρου Προβολής  

 Περιγραφή των ομάδων – στόχων  

 Περιγραφή των υποδομών και του εξοπλισμού  

 Αναλυτικό οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή επιμέρους τμημάτων και αρμοδιοτήτων. 

 Καθορισμός των δράσεων του τρόπου ανάπτυξης αυτών  

 Λεπτομερής περιγραφή των θέσεων εργασίας και των αντίστοιχων προσόντων 

 Πηγές εσόδων και κοστολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Προβολής το οποίο δεν 
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 Κανονισμός προσωπικού  

 Κανονισμός δημοσιότητας δράσεων  

Θα πραγματοποιηθούν επίσης διαβουλεύσεις  (τουλάχιστον 2) με τους φορείς και τους 
κατοίκους της περιοχής τόσο σε αρχικό στάδιο, όσο και πριν από τη διαμόρφωση και 
παράδοση του τελικού Παραδοτέου.  

 

Μεθοδολογία υλοποίησης  

Ομάδα Έργου   

Για το Τμήμα 1  

 Ένας επιστήμονας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο συντονισμό 
αντίστοιχων έργων.  

 Δύο επιστήμονες με εμπειρία δέκα (10)  τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό και στην 
κατασκευή εκθεσιακών χώρων. 
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 Ένας επιστήμονας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση έργων 
μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος. 

 Για το Τμήμα 2  

 Ένας επιστήμονας αρχιτέκτονας συστημάτων με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον 
ετών στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης.  

 Ενας επιστήμονας υπεύθυνος ανάπτυξης και παραμετροποίησης συστημάτων 
διαχείρισης πληροφορίας με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση 
έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης.  

 Ένας (1) επιστήμονας προγραμματιστής με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών 
στην υλοποίηση έργων σχεδιασμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης.  

Για το Τμήμα 3  

 Ένας συνεργάτης πτυχιούχος ΑΕΙ με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στο 
σχεδιασμό και στην υλοποίηση έντυπου υλικού προβολής περιοχών και στην 
αναγνώριση πολιτιστικού – φυσιολατρικού αποθέματος.  

 Ένας συνεργάτης με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στη δημιουργία 
δικτυακών τόπων και ψηφιακών εφαρμογών προβολής περιοχών.  

Για το Τμήμα 4  

 Ένας  επιστήμονας οικονομολόγος με εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών στην 
εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών  
αγροτικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.  

 Ένας επιστήμονας γεωπόνος με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην 
εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών  και  στην υλοποίηση ή/και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.  

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης  

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι 
οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής, της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα οι προθεσμίες παράδοσης καθορίζονται ως εξής: 

Τμήμα 1 (24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Εξειδίκευση της μουσειολογικής και μουσειογραφικής πρότασης  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Δοκίμια των κειμένων των εκθεματικών επιφανειών, ενδεικτικές μακέτες των 
εκθεματικών επιφανειών και των αναπαραστάσεων (4 αντιπροσωπευτικές), 
φωτογραφίες, σκίτσα (όλα σε ηλεκτρονική μορφή) 
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 Οργάνωση διαδραστικών εφαρμογών (τελική μεθοδολογία και θεματολογία)  

 Οργάνωση προγραμμάτων επίσκεψης/ ξενάγησης  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Τελικές μακέτες των εκθεματικών επιφανειών  

 Δομή διαδραστικών εφαρμογών  

 Σχεδιασμός και οργάνωση του προαύλιου χώρου του Κέντρου  

 Παραγωγή προγραμμάτων επίσκεψης/ ξενάγησης  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

Δ’ φάση (6 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Κατασκευή και εγκατάσταση του μόνιμου εκθεσιακού χώρου  

 Παραγωγή και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών 

 Κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τα εξής: χώρος παρουσιάσεων- 
μάθησης - εκπαίδευσης, χώρος διοίκησης, χώρος υποδοχής & εκθετήριο προϊόντων 
και γεύσεων  

 Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του Κέντρου  

 Υποστήριξη του Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της 
υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 και 4 του έργου 

 

Τμήμα 2 (22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης)  

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Αρχικός σχεδιασμός και παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Αρχική προσαρμογή Συστήματος  

 Προμήθεια, εγκατάσταση και αρχικοποίηση του Συστήματος  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Συλλογή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση περιεχομένου 

 Υποστηρικτικές υπηρεσίες  

Δ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Τελική προσαρμογή Συστήματος  

 

Τμήμα 3 (22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Σχεδιασμός ταυτότητας (branding), του υλικού επικοινωνίας και του φυλλαδίου  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Οργάνωση του φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου  

 Σχεδιασμός ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Πιλοτική λειτουργία ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου 
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Δ’ φάση (4 μήνες από την παραλαβή της Γ’ φάσης) 

 Παραγωγή υλικού επικοινωνίας και φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου 

 Κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου  

 

Τμήμα 4 (18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

Α’ φάση (3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης  

Β’ φάση (8 μήνες από την παραλαβή της Α’ φάσης) 

 Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης και marketing plan  

Γ’ φάση (7 μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης) 

 Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας  

 Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας  

 

Σημείωση: Οι παραπάνω φάσεις και τα περιεχόμενά τους, είναι ενδεικτικές και μπορούν να 
διαφοροποιηθούν με τεκμηριωμένη πρόταση των διαγωνιζόμενων στο φάκελο της τεχνικής 
τους προσφοράς χωρίς όμως την αλλαγή του συνολικού χρόνου που προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: Δήμος Ανωγείων, Ανώγεια Ρεθύμνης  

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους παραδοτέων περιλαμβάνει: 

Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα 
παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα  (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20) εργασίμων 
ημερών. 

Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια 
αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου 
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο 
παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές 
παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου 
έκπτωτου.  

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και 
Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με 
κωδικό ΟΠΣ 5001942 ΕΝΑΡΙΘ. 2017ΣΕ27510028.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:   

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», 
εκτιμώμενης αξίας 612.903,23€.  
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ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης», εκτιμώμενης αξίας 96.774,19€.  

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 88.709,68€.  

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 
40.322,58€.  

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού  

Τμήμα 1 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας»  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24%(€) 

1 
Εξειδίκευση της μουσειολογικής 
και μουσειογραφικής πρότασης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Μουσειολογική  και  
μουσειογραφική πρόταση, σχεδιασμός 
θεματολογίας διαδραστικών εφαρμογών) 

Υπηρεσία 72.580,65 

2 

 Δοκίμια των κειμένων των 
εκθεματικών επιφανειών, 
ενδεικτικές μακέτες των 
εκθεματικών επιφανειών και των 
αναπαραστάσεων (4 
αντιπροσωπευτικές), 
φωτογραφίες, σκίτσα (όλα σε 
ηλεκτρονική μορφή) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – 
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΧΑΡΤΕΣ) (Έρευνα και συλλογή 
υλικού, κειμένων και φωτογραφιών, 
ψηφιοποίηση και οργάνωση υλικού, 
απόδοση και επιμέλεια κειμένων) 

Υπηρεσία   88.709,68 

3 
Οργάνωση διαδραστικών 
εφαρμογών (τελική μεθοδολογία 
και θεματολογία) 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Σχεδιασμός 
και καλλιτεχνική επιμέλεια 
ψηφιοποιημένου υλικού προς χρήση, 
δημιουργία διεπαφών χρήσης – interface, 
παραμετροποίηση λογισμικού, γραφιστική 
επιμέλεια)  

Υπηρεσία   32.258,06 

4 
Οργάνωση προγραμμάτων 
επίσκεψης/ ξενάγησης  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  (Ανάλυση στόχων και 
στοχευόμενου κοινού, προσδιορισμός 
απαιτήσεων, σχεδιασμός περιεχομένου 
και θεματικών αξόνων, προσαρμογή και 
επιμέλεια περιεχομένου, υλοποίηση 
προγραμμάτων σε επιλεγμένες ομάδες 
επισκεπτών) 

Υπηρεσία   28.225,81 

5 
Τελικές μακέτες των εκθεματικών 
επιφανειών  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τελική επιλογή υλικού 
και επιμέλεια τελικών κειμένων)  

Υπηρεσία   30.645,16 

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ 
(Καλλιτεχνική - γραφιστική επιμέλεια 
εκθεματικών και υποστηρικτικών 
επιφανειών και γραφιστικών στοιχείων)   

Υπηρεσία   23.387,10 

6 Δομή διαδραστικών εφαρμογών 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (παρουσίαση 
δομής διαδραστικών εφαρμογών)  

Υπηρεσία   12.903,23 

7 
Σχεδιασμός και οργάνωση του 
προαύλιου χώρου του Κέντρου 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΧΩΡΟ (Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, 
διατύπωση προτάσεων - σεναρίων, 
κατόψεις και σχέδια για επιλεγμένες 
δράσεις, και σχεδιασμός χώρου 
εξυπηρέτησης επισκεπτών) 

Υπηρεσία   28.225,81 

8 
Παραγωγή προγραμμάτων  
επίσκεψης / ξενάγησης  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ/ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ (Παραγωγή 
προγραμμάτων επίσκεψης για 
οργανωμένες ομάδες και για 
μεμονωμένους επισκέπτες) 

Υπηρεσία   32.258,06 
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24%(€) 

9 
Κατασκευή και εγκατάσταση του 
μόνιμου εκθεσιακού χώρου 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ – ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ - 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ – ΒΑΦΕΣ 
(Εργασίες κατασκευής και χωροθέτησης 
υποστηρικτικών επιφανειών, βασισμένες 
στη μουσειογραφική λύση) 

Κατασκευές 52.419,35 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
(Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και 
ειδικών φωτιστικών συστημάτων 
σύμφωνα με το σχεδιασμό και τις ανάγκες 
της μουσειογραφικής λύσης) 

Προμήθεια 20.161,29 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΜΩΝ – 
ΦΩΤΟΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ - ΠΑΝΟ ΓΡΑΦΙΣΜΩΝ – 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (Εργασίες εκτύπωσης) 

Υπηρεσία   20.161,29 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – 
ΔΙΟΡΑΜΑΤΑ (Σχεδιασμός και κατασκευή 
αναπαραστάσεων και διοραμάτων, 
σχετικών αντικειμένων και τεκμηρίων, 
βασισμένες στη μουσειογραφική λύση) 

Κατασκευές 9.677,42 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ Υπηρεσία   28.225,81 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ (Μεταφορά 
συνολικού όγκου κατασκευών, 
εκθεματικών, επιφανειών, εκτυπώσεων 
και εξοπλισμού. Συναρμολόγηση 
επιφανειών και διοραμάτων, ανάρτηση 
εκτυπώσεων,  εγκατάσταση 
υποστηρικτικού εξοπλισμού, τοποθέτηση 
και ρύθμιση φωτιστικών σωμάτων, 
συμπληρωματικές ηλεκτρολογικές 
εργασίες, έλεγχος λειτουργίας εξοπλισμού, 
έλεγχος στατικότητας κατασκευών, 
έλεγχος ασφάλειας χώρου) 

Υπηρεσία   20.161,29 

10 
Παραγωγή και εγκατάσταση 
διαδραστικών εφαρμογών 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Δημιουργία 
διαδραστικών σεναρίων χρήσης, 
εγκατάσταση υποστηρικτικού λογισμικού)  

Προμήθεια 28.225,81 

11 

Κατασκευή και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού για τα εξής: χώρος 
παρουσιάσεων- μάθησης - 
εκπαίδευσης, χώρος διοίκησης, 
χώρος υποδοχής & εκθετήριο 
προϊόντων και γεύσεων  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΧΩΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΧΩΡΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Σχεδιασμός σεναρίων 
χρήσης χώρων και επιφανειών, 
χωροθέτηση εξοπλισμού, ιδιοκατασκευές 
και προμήθειες βασισμένες στο 
μουσειογραφικό χαρακτήρα του χώρου) 

Υπηρεσία 16.129,03 

 

(Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού: 
καρέκλες, γραφεία, ερμάρια, Η/Υ, 
εκτυπωτές, βιβλιοθήκες, κ.λπ)    

Προμήθεια 16.129,03 

12 
Διαμόρφωση του προαύλιου 
χώρου του κέντρου 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΧΩΡΟ (Διαμόρφωση χώρου εξυπηρέτησης 
επισκεπτών και υποδομών ερμηνείας 
περιβάλλοντος) 

Κατασκευές  52.419,35 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 612.903,23 

 

Τμήμα 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών 
πληροφόρησης»  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24%(€) 

1 
Αρχικός σχεδιασμός και 
παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας 

Μελέτες συστήματος και τεκμηρίωση συστήματος 6.451,61 

Προμήθεια αδειών χρήσης συστήματος 14.516,13 

2 Αρχική προσαρμογή Συστήματος Εγκατάσταση & παραμετροποίηση συστήματος 6.451,61 
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Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24%(€) 

3 
Προμήθεια, εγκατάσταση και 
αρχικοποίηση του Συστήματος 

Ανάπττυξη εφαρμογών συστήματος & διαδικτυακού τόπου 
(Εισαγωγή πληροφορίας, Αρχειοθέτηση πληροφορίας, 
Διαμόρφωση / Σύνθεση πληροφόρησης, Διαχείριση  
Γεγονότων/Συμβάντων, CMS/Web portal)  

28.225,81 

4 
Συλλογή, αξιολόγηση και ενσωμάτωση 
περιεχομένου 

Συλλογή και οργάνωση αρχικού υλικού 16.129,03 

5 Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων 4.838,71 

Υπηρεσίες διασύνδεσης με τρίτα portal και αποθετήρια 3.225,81 

Ανάπτυξη διεπαφής για διανομή πληροφόρησης μέσω 
φορητών συσκευών  

4.838,71 

Υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας  4.838,71 

Εκπαίδευση 1.612,90 

6 Τελική προσαρμογή Συστήματος Τελική παραμετροποίηση συστήματος 5.645,16 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 96.774,19 

 

Τμήμα 3 «Προβολή – προώθηση του Κέντρου»  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 24%(€) 

1 
Σχεδιασμός ταυτότητας (branding), 
υλικού επικοινωνίας και φυλλαδίου 

 Σχεδιασμός λογότυπου με εναλλακτικές προτάσεις, 
σχεδιασμός επαγγελματικών καρτών, σχεδιασμός 
συνεδριακών φακέλων & φακέλων αλληλογραφίας 

14.516,13 

2 
Οργάνωση φυλλαδίου παρουσίασης 
του Κέντρου 

Σχεδιασμός και οργάνωση του περιεχομένου του 
φυλλαδίου (Σχεδιασμός, συγγραφή κειμένων, επιμέλεια 
υλικού, μετάφραση κειμένων, γραφιστική επιμέλεια) 

21.774,19 

Δοκίμια των κειμένων του φυλλαδίου (όλα σε ηλεκτρονική 
μορφή) 

12.903,23 

3 
Σχεδιασμός ιστοχώρου προώθησης 
των δραστηριοτήτων του Κέντρου 

Σχεδιασμός ιστοχώρου 5.645,16 

4 
Πιλοτική λειτουργία  ιστοχώρου 
προώθησης των δραστηριοτήτων του 
Κέντρου 

Σχεδιασμός περιεχομένου ιστοχώρου (Αναζήτηση – 
επεξεργασία και επιμέλεια περιεχομένου, ενέργειες 
προβολής και προώθησης ιστοχώρου, δημιουργία 
καταλόγου παραληπτών αλληλογραφίας, δημιουργία 
προτύπου news letter, προώθηση σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης)  

11.290,32 

Αρχική (πιλοτική) λειτουργία ιστοχώρου 6.451,61 

5 
Παραγωγή υλικού επικοινωνίας και 
φυλλαδίου παρουσίασης Κέντρου 

Παραγωγή/ Εκτύπωση υλικού επικοινωνίας 
(επαγγελματικών καρτών, συνεδριακών φακέλων & 
φακέλων αλληλογραφίας) και φυλλαδίου παρουσίασης του 
Κέντρου 

11.290,32 

6 
Κατασκευή ιστοχώρου προώθησης 
των δραστηριοτήτων του Κέντρου 

Τελική λειτουργία ιστοχώρου προώθησης των 
δραστηριοτήτων του Κέντρου 

4.838,71 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 88.709,68 

 

Τμήμα 4 «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου» 

Βάσει του άρθρου «ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο 
απασχόλησης» του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών, η προεκτιμώμενη αμοιβή: για 

επιστήμονα εμπειρίας 0- 10 έτη υπολογίζεται ως εξής: 300*τκ*ανθρωποημέρες, για επιστήμονα 
εμπειρίας 10- 20 έτη υπολογίζεται ως εξής: 450*τκ*ανθρωποημέρες, όπου τκ: συντελεστής ο οποίος 
για το έτος 2018 ισούται με 1,211. 

Επιστήμονες  τκ Ανθρωποημέρες Αμοιβή Προϋπολογισμός 

Επιστήμονας με εμπειρία 0-10 έτη  1,211 40 300 14.532,00 

Επιστήμονας με εμπειρία 10-20 έτη  1,211 47 450 25.612,65 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ  40.144,65 

Σύνολο με ΦΠΑ 24%  49.779,37 

Σύνολο μετά από στρογγυλοποίηση  50.000,00 



Σελίδα 66 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Κόστος χωρίς ΦΠΑ 24%(€) 

1 
Πλαίσιο συγκρότησης συστήματος λειτουργίας 
και διαχείρισης 

9.677,42 

2 
Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης 
και marketing plan 

9.677,42 

3 
Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και 
λειτουργίας 

11.290,32 

4 Εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας 9.677,42 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.322,58 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

Το έργο αφορά στις κάτωθι Υπηρεσίες: 

 TMHMA 1 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης 
ερμηνείας»  

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Προτεινόμενη θεματολογία 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα αλλά και έρευνα μέσω 
βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η 
ολοκληρωμένη και ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
Έκθεση ερμηνείας, αλλά και στο σύνολο του Κέντρου. 

Το σενάριο της έκθεσης θα αρθρώνεται στις κάτωθι τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες:  

 Η Κτηνοτροφία ως βασική παραγωγική δραστηριότητα   

 Το Πολιτιστικό τοπίο (Μύθος, Ιστορία, Αρχιτεκτονική, Τραγούδι, Χορός, Υφαντική, 
Παραδοσιακά επαγγέλματα)  

 Το Φυσικό περιβάλλον και η σχέση του με την κτηνοτροφία (παγκόσμιο γεωπάρκο 
UNESCO, περιοχές του Δικτύου NATURA 2000)  

 Η σύγχρονη ζωή και η διατροφή  

Εργασίες έρευνας, καταγραφής & μουσειολογικής τεκμηρίωσης 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί επιτόπια έρευνα αλλά και έρευνα μέσω 
βιβλιογραφικού και αρχειακού υλικού. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η 
ολοκληρωμένη και ακριβής τεκμηρίωση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην 
Έκθεση ερμηνείας αλλά και στο σύνολο του Κέντρου. 

Τεχνικές προδιαγραφές   

Η Έκθεση Ερμηνείας περιλαμβάνει: 

 Εκθεματικές επιφάνειες  

 Αναπαραστάσεις  

 Διοράματα-Σκηνογραφίες  

 Τρισδιάστατες μακέτες 

 Οπτικοακουστικά Μέσα & Διαδραστικές κατασκευές 

Αναλυτικότερα: 

i. Εκθεματικές επιφάνειες  

Πρόκειται για τις επιφάνειες έκθεσης διαμορφωμένες σε ενιαίο ύφος πάνω στις οποίες 
εκτίθενται φωτογραφίες και άλλα μέσα για την ερμηνεία του περιβάλλοντος (σχέδια, 
χάρτες, αεροφωτογραφίες, σκίτσα, διαγράμματα κ.άλ.). Όλα τα παραπάνω παρατίθενται με 
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βάση επιλεγμένη, ενιαία θεματολογία, λαμβάνοντας υπόψη ανθρωπομετρικές και οπτικές 
προδιαγραφές, τη μουσειοπαιδαγωγική επιστήμη και τηρώντας σύγχρονες αισθητικές 
αντιλήψεις τέχνης και τεχνικής. 

Οι εκθεματικές επιφάνειες μπορεί να περιέχουν αυτοκόλλητα γράμματα βινυλίου, 
μεμονωμένα γράμματα (κοπτικά) από διάφορα υλικά (π.χ. πλέξιγκλας, ξύλο, πλαστικό), 
φωτογραφίες, να είναι τύπου banners, ή να αποτελούν ενιαία εκτυπωμένη επιφάνεια 
επικολλημένη σε πλέξιγκλας, ή kappa fix, ή forex κλπ. Επίσης μπορεί να αποτελούν 
συνδυασμό των παραπάνω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση των έργων είναι η πολύ καλή ποιότητα των 
πινακίδων και επιγραφών.  

Εάν υπάρχουν εκτυπώσεις, (εφαρμοσμένες σε επιφάνειες ή τύπου banners), αυτές πρέπει 
να έχουν μουσειακές προδιαγραφές, οκταχρωμίας σε αυτοκόλλητο βινύλιο με ματ 
πλαστικοποίηση, ή σε μουσαμά, όλα υψηλής αντοχής σε φθορές και θερμοκρασιακές 
μεταβολές. 

Συνολική επιφάνεια: τουλάχιστον εξήντα (80) τετρ. μέτρων.  

Αριθμός φωτογραφιών: τουλάχιστον διακόσια (200) τεμάχια. 

ii. Αναπαραστάσεις 

Πρόκειται για αναπαραστάσεις που με απλό τρόπο παρουσιάζουν την περιοχή, την 
κτηνοτροφία και τα χαρακτηριστικά τους, το παρόν, τη σύγχρονη διατροφή κ.α. 
Αναπαραστάσεις που σχετίζονται με ανθρώπινες δραστηριότητες θα πρέπει, εάν δεν είναι 
εφικτή η τοποθέτησή τους στις φυσικές τους διαστάσεις (λόγω έλλειψης χώρου) να είναι 
υπό κλίμακα. 

Ποσότητα αναπαραστάσεων: τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τεμάχια. 

iii. Διοράματα-Σκηνογραφίες 

Αφορά κατασκευές - χώρους κατάλληλα σκηνογραφημένους - με παρουσίαση στοιχείων 
του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής (χλωρίδα, βλάστηση, πανίδα, 
δραστηριότητες). Τμήμα των αναπαραστάσεων μπορούν να εντάσσονται στα Διοράματα, 
έτσι ώστε να δημιουργούνται περιοχές με ενιαία αισθητική και άρτια μαθησιακή αντίληψη. 

Ποσότητα διοραμάτων/σκηνογραφιών: τουλάχιστον τέσσερα (4) τεμάχια. 

iv. Τρισδιάστατη μακέτα  

Πρόκειται για μια τρισδιάστατη μακέτα που παρουσιάζει τα σημαντικά στοιχεία του 
φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής.  

Ποσότητα: τουλάχιστον 1,5 τετρ. μέτρων.  

v. Οπτικοακουστικά Μέσα & Διαδραστικές κατασκευές 

Αφορά σε σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που θα παρουσιάζουν με επιλεκτικό τρόπο 
πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με στοιχεία του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος ή σημαντικές προτεινόμενες δραστηριότητες (περιπατητικές διαδρομές, 
προτάσεις προστασίας, κλπ.). Τα οπτικοακουστικά μέσα μπορούν να έχουν και διαδραστικό 
χαρακτήρα.  

Η διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης απαιτεί τουλάχιστον 3 προβολικά συστήματα.  

Αυτά θα αποτελούνται από οθόνη touch screen με ανάλυση 1280X1024 και  media player 
ελάχιστης χωρητικότητας 500ΜΒ με υποστήριξη αρχείων ήχου DTS – FLAC – MP3 – WAV – 
WMA, υποστήριξη αρχείων Video AVI - DIVX – MKV – MOV – MPG – MTS – RMVB – WMV – 
Xvid, αναπαραγωγή αρχείων εικόνας BMP - GIF - JPEG - JPG – TIFF, σύνδεση USB 2.0 Host - 
Composite Audio L/R - Digital Coaxial (Audio) - Digital Optical (Audio) – Ethernet - HDMI V1.3 
(Video & Audio) - Mini USB 2.0 – WiFi - YPbPr out (Video), ένα ζευγάρι ηχεία με μαγνητική 
θωράκιση, ισχύ min. 2Χ2.5Watt, απόκριση min. 140Hz – 18kHz. 
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Ποσότητα: τουλάχιστον τρία (3) τεμάχια. 

vi. Γενικές απαιτήσεις  

Γλώσσα 

Ελληνικά – Αγγλικά για το σύνολο του περιεχομένου.  

Ποιότητα κατασκευής 

Οι κατασκευές που αφορούν τα εκθέματα του εκθεσιακού χώρου θα πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, ανθεκτικές στην υγρασία, εύκολες στη συντήρηση και τον καθαρισμό. 

Φωτισμοί  

Όλα τα εκθέματα καθώς και οι εκθεματικές επιφάνειες θα πρέπει να φωτίζονται με τον 
κατάλληλο ειδικό φωτισμό. Ο ειδικός φωτισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 
ειδικών φωτιστικών σωμάτων μουσειακών προδιαγραφών, ώστε οι εκθεματικές επιφάνειες 
να φωτίζονται ομοιόμορφα καθ' όλο το ύψος τους, αλλά και μέσω του φωτισμού να 
εστιάζεται η προσοχή των επισκεπτών σε συγκεκριμένα εκθέματα. Γενικότερα ο φωτισμός 
θα πρέπει να συντελεί στην άρτια σκηνογραφική παρουσίαση του Εκθεσιακού Χώρου. 

Η προτεινόμενη πρόταση θα έχει ως στόχο τη δημιουργία κατάλληλου σκηνογραφικού 
φωτισμού για την ανάδειξη των εκθεσιακών ενοτήτων που θα παρουσιασθούν στο Κέντρο, 
καθώς και τον προσεκτικό έλεγχο του φωτισμού έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος φθοράς 
αντικειμένων ευαίσθητων στη φωτεινή ακτινοβολία.  

Η δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας των χώρων με σκοπό την δημιουργία 
πολλαπλών αισθητικών αποτελεσμάτων θα αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο της 
επιλεγμένης πρότασης.   

Αυτή θα έχει ως γνώμονα εφαρμογής: 

 Το γενικό φωτισμό των χώρων του Κέντρου, καθώς επίσης και τον ειδικό φωτισμό 
των εκθεμάτων. 

 Την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού έτσι ώστε ο φωτισμός των 
εκθεμάτων και κατ’ επέκταση του χώρου, να δημιουργεί θετικά αποτελέσματα 
στους επισκέπτες. 

 Τη μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την 
ελαχιστοποίηση της φθοράς των εκθεμάτων από το φως. 

 Την αντιστοιχία χρωματικής θερμοκρασίας των πηγών φωτισμού με τη χρωματική 
θερμοκρασία του φυσικού φωτός έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σε κάθε εκθεσιακό 
χώρο του Κέντρου το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 Την ομοιομορφία του κάθε χώρου σε επίπεδα φωτισμού και την έμφαση στα 
σημεία εκείνα που ξεχωρίζουν, με βάση τη μουσειολογική μελέτη. 

 Την ευκολία συντήρησης της εγκατάστασης φωτισμού, εξασφαλίζοντας πάντοτε 
άρτια τεχνική λύση και αξιοπιστία στη λειτουργία. 

Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία   

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία στους χώρους του 
Κέντρου, κατά τη φάση του σχεδιασμού του Τμήματος 1, θα υπάρχει συνεργασία με την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες 
παρεμβάσεις.  

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ- ΜΑΘΗΣΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Θα διαμορφωθεί σύγχρονος χώρος που θα καλύπτει τις ανάγκες παρακολούθησης 
σεμιναρίων, παρουσιάσεων, ημερίδων και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
τουλάχιστον 30 άτομα.  

Ο συγκεκριμένος χώρος θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον  εκθεσιακό χώρο, αλλά σε 
διακριτή αίθουσα με δυνατότητα οπτικής και ακουστικής απομόνωσης από αυτόν.  
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Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται: 

 Καρέκλες σεμιναρίων (30 τεμάχια) 

 Γραφείο (1 τεμάχιο) 

 Καρέκλες επισκέπτη (3 τεμάχια)  

 Ερμάρια αποθήκευσης προσωπικών ειδών (4 τρέχοντα μέτρα) 

 Βιβλιοθήκη (1,5 τρέχοντα μέτρα) 

 Πετάσματα συσκότισης  

 Οθόνη προβολής (1 τεμάχιο)  

 Βιντεοπροβολέας (1 τεμάχιο) 

 Ηλεκτρονικός υπολογιστής με τον ανάλογο εξοπλσιμό (1 τεμάχιο) 

 Εκτυπωτής (1 τεμάχιο)  

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Θα διαμορφωθεί χώρος διοίκησης για τους υπεύθυνους λειτουργίας του Κέντρου.   

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται: 

 Γραφεία (2 τεμ.) 

 Καρέκλες εργασίας (2 τεμ.)  

 Ερμάρια αποθήκευσης προσωπικών ειδών (4 τρέχοντα μέτρα) 

 Βιβλιοθήκη (2 τρέχοντα μέτρα) 

 Πετάσματα συσκότισης 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τον ανάλογο εξοπλισμό (2 τεμ.)  

 Εκτυπωτής (1 τεμ.)  

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΥΣΕΩΝ  

Είναι σκόπιμη η δημιουργία ενός χώρου, που θα λειτουργεί ως εκθετήριο προϊόντων και 
γεύσεων για την προβολή και την προώθηση των τοπικών κρητικών προϊόντων. Ο χώρος 
που θα δημιουργηθεί θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες του Κέντρου.  

Στον εξοπλισμό του χώρου περιλαμβάνονται:  

 Προθήκες (4 τρέχοντα μέτρα)  

 Ράφια  

Ο σχεδιασμός της οργάνωσης του χώρου, η κατασκευή και η εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισμού για τη λειτουργία του χώρου αποτελούν αντικείμενο του αναδόχου. 

ΠΡΟΑΥΛΙΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Θα σχεδιαστεί αρχιτεκτονικά ο προαύλιος εξωτερικός χώρος του Κέντρου, ενώ ταυτόχρονα 
θα παραχθούν και θα εγκατασταθούν μικρές υποδομές ενημέρωσης και εξυπηρέτησης 
επισκεπτών.  

Στις αναγκαίες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται: Σκίαστρα και χώρος ξεκούρασης επισκεπτών 
35m2, 3 μουσειοπαιδαγωγικά παιχνίδια, 9 πινακίδες σήμανσης.  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

Περιλαμβάνει τα προγράμματα επίσκεψης – ξενάγησης στο χώρο του Κέντρου, τα οποία θα 
απευθύνονται είτε σε οργανωμένες ομάδες, είτε σε μεμονωμένους επισκέπτες.  

Θα παραχθούν τουλάχιστον (4) προγράμματα επίσκεψης – ξενάγησης, ως ακολούθως:  

 2 προγράμματα για παιδιά δημοτικού 

 1 πρόγραμμα για παιδιά γυμνασίου – λυκείου  

 1 πρόγραμμα για ενήλικους επισκέπτες 
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Στα αντικείμενα του Αναδόχου του παρόντος τμήματος είναι επίσης η υποστήριξη του 
Δήμου Ανωγείων στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της υλοποίησης  των Τμημάτων 2, 3 
και 4 του έργου και ειδικότερα όσον αφορά στη συμβατότητα μεταξύ των επιμέρους 
τμημάτων στο πλαίσιο των στόχων του έργου, την ταχεία διάγνωση και τον εντοπισμό τυχόν 
προβλημάτων στην υλοποίηση του έργου και την εισήγηση των αναγκαίων διορθωτικών 
παρεμβάσεων, όπου απαιτείται. 

 TMHMA 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών πληροφόρησης»  

Αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσίας εξειδικευμένης και εξατομικευμένης πληροφόρησης, 
ενημέρωσης και μάθησης για το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ψηλορείτη, 
την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τις δυνατότητες που προσφέρει η σωστή αξιοποίηση 
των φυσικών πόρων μέσα από τη σχέση της βιοποικιλότητας με το περιβάλλον.  

Η τεχνολογική λύση που θα αναπτυχθεί, θα πρέπει να προσφέρει συνεχή ενημέρωση στους 
χρήστες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες της περιοχής, αποτελώντας το 
κέντρο γνώσης και μάθησης για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ψηλορείτη, αλλά και 
πληροφόρηση και εκμάθηση για το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών με έμφαση 
στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα.  

Η πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης-πληροφόρησης θα γίνεται μέσω του Διαδικτύου. 

Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει: 

 την εγκατάσταση λύσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας κεντρικής διαχείρισης 
ενημέρωσης και πληροφόρησης  

 τη διαμόρφωση διαδικτυακού τόπου προβολής και προώθησης  

 τη συλλογή του αρχικού υλικού για τη Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και το 
σχεδιασμό νεών προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα. 

Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής 

Οι γενικές αρχές που θα διέπουν το σύνολο των εφαρμογών λογισμικού που θα 
προσφερθούν σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο είναι η αρθρωτή (modular) 
αρχιτεκτονική του Συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 
αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις λογισμικού, η αρχιτεκτονική N-tier, για την 
ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών συστημάτων και 
σταθμών εργασίας, η εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του Διαδικτύου 
(Internet) και μέσω Web-based περιβάλλοντος, καθώς και η χρήση γραφικού 
περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI) του χρήστη για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και 
την ευκολία εκμάθησής τους. 

Κατηγορίες Χρηστών  

Οι χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα διακρίνονται στις παρακάτω τέσσερις (4) 
βασικές κατηγορίες: 

 Διαχειριστές συστήματος, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη τόσο του συστήματος 
κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης όσο και του Διαδικτυακού 
Τόπου 

 Τελικοί χρήστες των υπηρεσιών ενημέρωσης και πληροφόρησης, πρόκειται για τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες των υπηρεσιών οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στο 
Διαδικτυακό Τόπο και στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης και 
ενημέρωσης 

 Επισκέπτες Διαδικτυακού Τόπου, πρόκειται για τους μη εξουσιοδοτημένους 
χρήστες που θα επισκέπτονται τον ιστοχώρο του Διαδικτυακού Τόπου έχοντας 
πρόσβαση μόνο στις λειτουργικές περιοχές που θα είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό 
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 Διασυνδεόμενα λογισμικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλους τους 
διασυνδεόμενους ιστότοπους, Διαδικτυακούς Τόπους, αποθετήρια που θα 
μπορούν να αποστέλλουν  στο σύστημα πληροφόρηση ή θα λαμβάνουν από αυτό. 

Οι διαφορετικές ομάδες χρηστών θα διαθέτουν διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά την 
πρόσβαση στην πλατφόρμα και την πληροφορία. Οι εφαρμογές της πλατφόρμας θα πρέπει 
να είναι αμιγώς διαδικτυακό προκειμένου να είναι δυνατή η απομακρυσμένη πρόσβαση σε 
αυτές μέσω του διαδικτύου και η λειτουργικότητα τους να μην εξαρτάται από τον web 
browser ή τη συσκευή που θα χρησιμοποιεί ο χρήστης να συνδεθεί.  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στους διαχειριστές και στους τελικούς χρήστες ένα 
σύνολο από δυνατότητες που θα καλύπτουν τις ανάγκες για γρήγορη και εξατομικευμένη 
ροή ενημέρωσης και πληροφόρησης μέσα από πολλαπλά κανάλια. 

Λειτουργικές προδιαγραφές του Έργου 

Ηλεκτρονική υπηρεσία κεντρικής διαχείρισης ενημέρωσης και πληροφόρησης  

Στα πλαίσια του προκηρυσσόμενου Έργου, η εγκατάσταση συστήματος πληροφόρησης και 
η συλλογή και διαμόρφωση αρχικού υλικού από τον υποψήφιο Ανάδοχο βάσει των 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που παρατίθενται στις πιο κάτω υποενότητες. Ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφή και κατανοητό τρόπο με ποιο 
τρόπο τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες καλύπτουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει παρουσίαση της προτεινόμενης 
λύσης κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε περίπτωση που κριθεί 
απαραίτητο.  

Εισαγωγή της πληροφορίας στο σύστημα 

Στο πλαίσιο του Έργου το Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας που θα προσφερθεί 
θα πρέπει να αποτελεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης και 
πληροφόρησης για τη συλλογή και λήψη από τρίτες πηγές όπως το Διαδίκτυο, 
περιβαλλοντολογικές μελέτες κ.ά. Θα επιτρέπει τη διαχείριση και τη διανομή ¨κρίσιμης¨ και 
εξειδικευμένης πληροφορίας σχετικά με την Βιοποικιλότητα, το φυσικό περιβάλλον και την 
δημιουργία νέων προϊόντων στη περιοχή του Ψηλορείτη. 

Το Σύστημα θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες λειτουργίες κεντρικής διαχείρισης, της 
πληροφορίας, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία πληροφόρησης και 
ενημέρωσης από απόσταση σε φορείς, επαγγελματίες και άλλες ομάδες-στόχους που 
εμπλέκονται σε θέματα Κτηνοτροφίας – Βιοποικιλότητας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
τους και οι οποίες θα τους παρέχουν περαιτέρω δυνατότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να ορίσει τις 
τρίτες πηγές απ’ τις οποίες θα τροφοδοτείται η υπηρεσία κατά το στάδιο της συλλογής και 
λήψης της πληροφορίας. Η εισαγωγή της πληροφορίας θα μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα 
είτε μέσω σύνδεσης με πηγή ροής της πληροφορίας είτε ως ανεξάρτητο αυτοτελές αρχείο 
είτε να παραχθεί μέσα στο ίδιο το σύστημα.  

Οι τρίτες πηγές που θα επιλέξει ο Δήμος θα λειτουργούν με την χρήση «έξυπνων» φίλτρων 
(π.χ. λέξεις-κλειδιά) σχετικά με θέματα Κτηνοτροφίας και Βιοποικιλότητας. Το σύστημα θα 
πρέπει να ελέγχει αυτόματα και περιοδικά για την ύπαρξη νέου περιεχομένου στις πηγές 
και να εισαγάγει κάθε νέο αρχείο το οποίο θα περιγράφεται από σύνολο κατάλληλων 
μεταδεδομένων που θα επιτρέψουν την αρχειοθέτησή του.  

Αρχειοθέτηση της Πληροφορίας 

Οι πληροφορίες θα αρχειοθετούνται και θα συσχετίζονται μεταξύ τους, ώστε να παρέχονται 
με μεγαλύτερη πληρότητα στους τελικούς χρήστες της υπηρεσίας. Οι διαχειριστές του 
Δήμου θα μπορούν να αλλάζουν το περιεχόμενο ή τη μορφή της πληροφορίας, 
διατηρώντας διαφορετικές εκδόσεις.  
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Η αρχειοθέτηση της πληροφορίας θα πρέπει να στηρίζει την λειτουργία της εκ’ πρώτης στα 
μεταδεδομένα που θα συνοδεύουν την πληροφορία. Έτσι η κάθε μορφή πληροφορίας θα 
τοποθετείται αυτόματα στις προτεινόμενες κατηγορίες – υποκατηγορίες που θα έχουν 
διαμορφωθεί στην αρχική παραμετροποίηση του συστήματος και θα οριστικοποιείται η 
θέση της από τους διαχειριστικούς ρόλους της υπηρεσίας.  Η λειτουργία αυτή θα επιτρέψει 
τόσο στον Δήμο να ακολουθήσει ένα τυπικό και με τα δικά του κριτήρια οριζόμενο σύστημα 
αρχειοθέτησης που θα εξυπηρετήσει την διανομή της πληροφορίας στους κατάλληλους 
αποδέκτες αλλά και την λειτουργία ενός σύγχρονου αποθετηρίου που θα ενημερώνεται με 
συνεχή τρόπο με ποικίλου ενδιαφέροντος πληροφόρηση και θα επιτρέπει την 
εξειδικευμένη αναζήτηση στην οποιαδήποτε ομάδα χρηστών πρόσβασης. 

Διαμόρφωση / Σύνθεση Πληροφόρησης  

Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει όλους τους απαιτούμενους μηχανισμούς ώστε οι 
διαχειριστές τους να μπορούν να συνδυάσουν και συνθέσουν πληροφόρηση προερχόμενη 
μέσα από το αποθετήριο και να οργανώσουν την δική τους μορφή ώστε να αποσταλεί 
στους τελικούς αποδέκτες ως πακέτο πολυμεσικής πληροφόρησης.   Θα μπορούν να 
γράψουν και δημιουργήσουν και κείμενα που θα συνοδεύσουν την σύνθεση αυτή ώστε η 
νέα αυτή έκδοση της πληροφορίας να εμπλουτίζεται και με τα δικά τους δεδομένα. Η 
πορεία της νέας αυτής έκδοσης στο σύστημα θα ακολουθεί την ροή εργασιών που θα έχει 
και η κάθε μορφή πληροφορίας, δηλαδή θα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και 
αρχειοθετηθεί, καθώς και αποσταλεί στους κατάλληλους αποδέκτες.  

Διανομή της πληροφορίας  

Η διανομή της πληροφορίας θα γίνεται μέσω διαφορετικών καναλιών προώθησης σε 
τελικούς αποδέκτες. Η ροή εργασιών της διανομής θα ορίζεται και παραμετροποιείται από 
τους διαχειριστές του συστήματος. Ο τρόπος λειτουργίας θα πρέπει να είναι απλός και 
ευέλικτός ώστε η ροή να μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα τις εκάστοτε νέες ανάγκες 
αρχειοθέτησης και διανομής. 

Η πληροφορία κατά την έναρξη της διανομής θα πρέπει αυτόματα βάσει της προέλευσης 
της και των μεταδεδομένων της να εμφανιστεί στις προσωπικές περιοχές των τελικών 
χρηστών που στο προφίλ τους είναι προδηλωμένη η θεματική κατηγοριοποίηση που 
συνοδεύει την εκάστοτε πληροφορία. Η διανομή θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί και σε 
τρίτα μέσα όπως για παράδειγμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακές πύλες κ.α. που 
θα επιλέξει ο Δήμος ως τελικούς αποδέκτες. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα θα πρέπει να 
επιτρέπει και την μη αυτοματοποιημένη αποστολή της πληροφορίας για την κάλυψη 
έκτακτων αναγκών ενημέρωσης.  

Πολυκαναλική Προσέγγιση 

Η προσέγγιση των χρηστών με κάθε δυνατό τρόπο δεν αποτελεί μια τυπική δυνατότητα που 
πρέπει να προσφέρεται από κάθε πληροφοριακό σύστημα, ώστε να εκπληρωθεί μια ακόμα 
απαίτηση, αλλά μια κρίσιμη λειτουργία η οποία ενδέχεται να κρίνει την επιτυχία μιας 
υπηρεσίας ή μιας σειράς υπηρεσιών. Επομένως, η πολυκαναλική (multichannel) διάδοση 
ενός πολυμεσικού περιεχομένου προς τους τελικούς χρήστες θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της λύσης που θα προσφερθεί.  

Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και από όλες 
τις δυνατές επιλογές (υπολογιστή, smartphone ή tablet) ανεξάρτητα από το μέσο 
επικοινωνίας αλλά και με προσαρμοσμένο το περιεχόμενο στις δυνατότητες του δέκτη 
(συσκευή και δίκτυο). Επιπλέον, η προσέγγιση του χρήστη θα πρέπει να επιτυγχάνεται και 
με τη χρήση καναλιών άμεσης ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 

Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής και προώθησης  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει κατάλληλα διαμορφωμένο Διαδικτυακό Τόπο για την 
προβολή και προώθηση της πληροφορίας. Ο Διαδικτυακός Τόπος θα αποτελέσει το πιο 
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σημαντικό μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες. Θα πρέπει να 
είναι προσβάσιμος από απεριόριστο αριθμό χρηστών.  

Ο Διαδικτυακός Τόπος θα πρέπει να έχει δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στις 
λειτουργικές περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένες με υλικό (κείμενα, 
βίντεο, φωτογραφίες κ.λ.π. ώστε να παρέχουν στον επισκέπτη στοιχεία γύρω από τις 
θεματικές κατηγορίες πληροφόρησης και να τον προτρέπουν να γίνει χρήστης της 
υπηρεσίας. Οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην υπηρεσία θα μπορούν να 
εγγράφονται από οποιαδήποτε σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου από τη λειτουργική 
περιοχή εγγραφής χρήστη. Για την εγγραφή τους στην υπηρεσία, οι χρήστες θα 
συμπληρώνουν φόρμα με προσωπικές πληροφορίες, τις θεματικές ενότητες που τους 
ενδιαφέρουν κ.ά. η οποία θα αξιολογείται από τους διαχειριστές για την απόδοση των 
κωδικών.  

Η ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής και προώθησης θα βασίζεται στη διασύνδεσή του 
Διαδικτυακού Τόπου με το Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας. Η πρόσβαση στην 
υπηρεσία θα γίνεται από εξουσιοδοτημένους χρήστες που θα μπορούν να συνδεθούν και 
να αναζητήσουν εξειδικευμένη πληροφορία σε θεματικές κατηγορίες πληροφόρησης για τις 
οποίες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον κατά την εγγραφή τους στην υπηρεσία.  Έτσι οι χρήστες 
θα μπορούν να διαμορφώσουν το δικό τους προφίλ πληροφόρησης και να συγκεντρώνουν 
την πληροφορία του ενδιαφέροντος τους στο προσωπικό τους καλάθι πληροφόρησης. Το 
καλάθι θα αντλεί πληροφορίες, βάσει τον καθορισμένων κριτηρίων απ’ το Σύστημα 
Κεντρικής Διαχείρισης Πληροφορίας, και θα προβάλει το αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο 
θα ανανεώνεται διαρκώς.  

Συλλογή του αρχικού υλικού 

Στο πλαίσιο του έργου ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων θα συλλέξει όλη τη 
διαθέσιμη πληροφορία που σχετίζεται με τη θεματική του έργου (μελέτες, προγράμματα, 
ερευνητικές εργασίες, άρθρα κλπ).  

Η πληροφορία που θα συλλεχθεί αφότου αξιολογηθεί από την ομάδα έργου και έπειτα από 
συνεννόηση με το Δήμο Ανωγείων θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα. 

Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του Έργου, το προσφερόμενο Σύστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με 
τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), 
κατ’ ελάχιστο στο πρώτο επίπεδο προσβασιμότητας “Α”, ενώ συνίσταται η συμμόρφωση 
στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, 

Στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που 
προορίζονται για χρήση κυρίως μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, 
tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Βέλτιστες Πρακτικές 
για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web 
Best Practices 1.0) του W3C. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας 
στα στελέχη και τους διαχειριστές του Συστήματος με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του 
Έργου. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξυπηρετήσει τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους: 

 Ολοκληρωμένη διαχείριση των εφαρμογών 

 Υποστήριξη στην λειτουργία 

 Εργασίες προληπτικής συντήρησης 
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Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του Συστήματος, θα πρέπει με ευθύνη του 
Αναδόχου και σε συνεργασία με στελέχη του Δήμου Ανωγείων να γίνει πιλοτική λειτουργία 
όλων των εφαρμογών του συστήματος κατά την οποία και θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία 
του. Στόχος των δοκιμών αυτών θα είναι η διασφάλιση της λειτουργίας της κάθε 
κατηγορίας χρηστών, η συλλογή τυχόν δυσλειτουργιών και η αντιμετώπισή τους πριν την 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.  

Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 

Το σύνολο του προσφερόμενου λογισμικού θα καλύπτεται από Εγγύηση του 
κατασκευαστή, διάρκειας 12 (δώδεκα) μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία οριστικής 
παραλαβής του Έργου. Για το χρονικό αυτό διάστημα, ο υποψήφιος Ανάδοχος δεσμεύεται 
να εξυπηρετήσει τους όρους της Εγγύησης και να παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος επισκευή 
και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών του λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνεται 
στο αντικείμενο του Έργου. 

 

 TMHMA 3 «Προβολή – προώθηση του Κέντρου»  

Αντικείμενο του έργου είναι: 

Α. Σχεδιασμός ταυτότητας (branding) και παραγωγή του υλικού επικοινωνίας.  

Β. Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου.   

Γ. Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου. 

Η υλοποίηση των παραπάνω κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα συντελέσουν στην 
Προβολή και Βιωσιμότητα του Κέντρου προβολής της κτηνοτροφίας και της 
βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη, το οποίο θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος 
που θα προσφέρει ενημέρωση, εκπαίδευση, πολιτιστικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και 
ψυχαγωγία στους επισκέπτες.  

Επίσης το Κέντρο Προβολής μέσα από τις δραστηριότητες που θα αναπτύξει θα συντελέσει 
στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην τουριστική ανάδειξη καθώς και στην προώθηση 
των τοπικών προϊόντων της περιοχής. 

Για το λόγο αυτό, η προβολή του Κέντρου Κτηνοτροφίας και Βιοποικιλότητας θα πρέπει να 
συνδυασθεί συνολικά με τις δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά, φυσικά, ιστορικά και 
λαογραφικά στοιχεία της περιοχής του Ψηλορείτη, ώστε να υποστηριχθεί ενιαία η 
προώθηση της περιοχής μέσω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, καθώς και των άλλων 
σχετικών υφιστάμενων ή προγραμματιζόμενων υποδομών. 

 

Σχεδιασμός ταυτότητας (branding) και παραγωγή του υλικού επικοινωνίας  

α) Δημιουργία προτάσεων για την ονομασία του κτιρίου. 

Η ονομασία του κτιρίου πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη: 

 το σύντομο όνομα, αποτελούμενο από μία ή δύο λέξεις, π.χ. «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» 

 την επεξήγηση, μια μεγαλύτερη φράση που θα δηλώνει την ιδιότητα, το είδος ή το 
ύφος του κτιρίου, π.χ. «Κέντρο Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας 
στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» 

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το σύντομο όνομα του κτιρίου:  

 να είναι χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον στο άκουσμα,  

 να γίνει αποδεκτό από την τοπική κοινωνία, η οποία θα το χρησιμοποιεί 
καθημερινά και θα πρέπει να το στηρίξει,  

 να μην δυσκολεύει δράσεις προβολής (π.χ. να δημιουργεί μοναδικό και 
μονοσήμαντο domain name κ.ά.) 
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Ως επεξήγηση μπορεί να προταθεί ο τίτλος του έργου, ως αρκετά κατατοπιστικός, ή μια πιο 
σύντομη έκδοσή του ή κάτι άλλο, ανάλογα με την ωρίμανση της ιδέας. 

β) Δημιουργία πιθανών εκφράσεων (σλόγκαν/μότο) για το κτίριο ή/και για τομείς του ή/και 
για δραστηριότητές του. Οι εκφράσεις θα πρέπει να αντανακλούν χαρακτηριστικές 
ιδιότητες του κτιρίου ή των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να προταθούν τουλάχιστον 
δύο εκφράσεις, κατ’ αναλογία της έκφρασης «Ψηλορείτης. Σίγουρος τόπος».  

γ) Σχεδιασμός λογοτύπου 

Κατόπιν μελέτης των δεδομένων, δημιουργία και σχεδιασμός λογοτύπου και σήματος το 
οποίο θα πρέπει: 

 να αξιοποιεί ει δυνατόν στοιχεία της ιστορίας, δραστηριοτήτων ενασχόλησης και 
της βιοποικιλότητας της περιοχής 

 να λαμβάνει υπ’ όψιν του ότι βρισκόμαστε στην Ευρώπη του 21ου αι. 

 να επικοινωνεί το κύρος που πρέπει να αποπνέει ένας χώρος με τέτοια αποστολή 
(κέντρο προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο 
Ψηλορείτη). 

δ) Σχεδιασμός και παραγωγή επαγγελματικών καρτών με χαρακτηριστικά: 

 Χαρτί: velvet 300 γρ.  

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) μίας όψης 

 Διαστάσεις: 5,5χ8,5 εκ. 

 Ποσότητα: 3.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

ε) Σχεδιασμός και παραγωγή συνεδριακών φακέλων/ folders με χαρακτηριστικά:  

 Χαρτί: velvet 300 γρ 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) μίας όψης 

 Πλαστικοποίηση: ματ μίας όψης 

 Διαστάσεις: για έγγραφα Α4 

 Ποσότητα: 2.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

στ) Σχεδιασμός και παραγωγή φακέλων αλληλογραφίας 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία (ή ό,τι απαιτεί ο σχεδιασμός του λογοτύπου) 

 Διαστάσεις: 11χ23 εκ.   

 Ποσότητα: 2.000 τεμ.  

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου παρουσίασης του Κέντρου  

Περιλαμβάνει τη συγγραφή κειμένων, τη μετάφρασή τους, την ανεύρεση και επιλογή 
εικόνων, τον γραφιστικό σχεδιασμό έγχρωμου δίγλωσσου φυλλαδίου 16 σελίδων, 
μεγέθους περίπου Α4 και την παραγωγή 20.000 αντιτύπων. Το περιεχόμενο του φυλλαδίου 
θα περιλαμβάνει την περιγραφή και τους στόχους του έργου, αναφορές σε σημαντικά 
στοιχεία της περιοχής, της ιστορίας και του πολιτισμού της, της ενασχόλησης των κατοίκων 
με την κτηνοτροφία καθώς και τη βιοποικιλότητα της περιοχής. 

 Διαστάσεις: Α4 (κλειστό) 

 Αρ. σελίδων: 16 (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και 14 εσωτερικές σελίδες) 

 Χαρτί εσωτ.: βέλβετ 170 γρ.   

 Χαρτί εξωφ.: βέλβετ 300 γρ. 

 Εκτύπωση: τετραχρωμία  
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 Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 

 Ποσότητα: 5.000 τεμ.  

 Περιεχόμενο τουλάχιστον: περιγραφή και στόχοι του έργου, αναφορές σε 
σημαντικά στοιχεία της περιοχής, της ιστορίας και του πολιτισμού της, της 
ενασχόλησης των κατοίκων με την κτηνοτροφία καθώς και αναφορά στα στοιχεία 
της βιοποικιλότητας της περιοχής, αναφορές στις ιδιαιτερότητες του Ψηλορείτη και 
των κατοίκων του. 

 Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά  

Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου   

α) Ιστοχώρος (web site): Σχεδιασμός και δημιουργία σύγχρονου δυναμικού ιστοχώρου. Θα 
πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον οι παρακάτω προδιαγραφές: 

 Δίγλωσση αναφορά σε ελληνικά και αγγλικά. 

 Υποστήριξη και διαχείριση χρηστών του ιστοχώρου μέσω ειδικού Web Based 
περιβάλλοντος, με καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για διαχειριστές και 
απλούς χρήστες. 

 Διαχείριση περιεχόμενου του ιστοχώρου μέσω Web Based συστήματος διαχείρισης 
περιεχόμενου (CMS - Content Management System). Δυνατότητες εύκολης 
προσθήκης/ τροποποίησης του περιεχομένου ή/και της δομής από τους 
διαχειριστές του ιστοχώρου. Υποστήριξη δυνατοτήτων/ features παρόμοιων με 
εκείνα ενός οικείου σε κάθε χρήστη, επεξεργαστή κειμένου (π.χ. cut / copy & paste, 
text formatting κ.λπ.). Δυνατότητα πλήρους συνεργασίας με το clipboard του client 
συστήματος ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή εγγραφών (ή μέρους αυτών) από τις 
εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου στο CMS σύστημα μέσω copy-paste ενεργειών. 

 Δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user) και ταυτόχρονης 
λειτουργίας της εφαρμογής διαχείρισης από περισσότερους του ενός χρήστες, σε 
διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. 

 Δυνατότητα ανάρτησης και διαχείρισης media (audio, video files). Υποστήριξη 
πολυδιάστατης σύνθεσης περιεχομένων (σε ένα περιεχόμενο μπορούν να 
ενσωματωθούν διάφορα modules, κείμενα, γραφικά, media) 

 Δυνατότητα δημιουργίας περιοχών «κλειστής πρόσβασης» όπου μπαίνουν μόνο 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες με username και password. 

 Εμφάνιση των «Νέων» του Κέντρου στην αρχική σελίδα. 

 Ενσωμάτωση μηχανισμού αναζήτησης (search) περιεχομένου. Ιδανικά, θα πρέπει 
να δίνεται δυνατότητα αναζήτησης εσωτερικά στο website και εξωτερικά  σε 
ολόκληρο το web. 

 Βελτιστοποίηση του website ως προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO). 

 Τουλάχιστον 5 λογαριασμούς e-mail, με δυνατότητα web mail. 

 RSS feed διαθέσιμο για τη σελίδα των ‘Νέων’ ή/και των εκδηλώσεων του Κέντρου  

 Δυνατότητα Poll, π.χ. ψηφοφορία για το «αγαπημένο» έκθεμα των επισκεπτών. 

 Ημερολόγιο (calendar) των εκδηλώσεων του Κέντρου, μέσω του οποίου, πατώντας 
π.χ. πάνω σε μια ημερομηνία, μπορεί κάποιος να δει τις εκδηλώσεις της ημέρας. 

 Υποστήριξη φόρμας επικοινωνίας (contact form) 

 Δυνατότητα μαζικής αποστολής email (mass email) σε συγκεκριμένες ομάδες 
εγγεγραμμένων χρηστών από τον διαχειριστή του website 

 Διασύνδεση με μέσα και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social media) π.χ. 
facebook, twitter κ.ά. 

 Δυνατότητα χρήσης ftp για upload αρχείων.  
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 Παροχή δυνατότητας κατεβάσματος (download) και διάθεσης ηλεκτρονικών 
εγγράφων σε επισκέπτες. 

 Δυνατότητα διαχείρισης newsletters, μέσω της οποία θα παρέχεται η δυνατότητα 
σε επισκέπτες των ιστοσελίδων να κάνουν εγγραφή για θέματα του ενδιαφέροντός 
τους. Δυνατότητα δημιουργίας newsletters προς αποστολή τους στους 
εγγεγραμμένους χρήστες. 

 Δυνατότητα καθορισμού κύκλου ζωής (life cycle) για κάθε κατηγορία περιεχομένου 
(χρονικός καθορισμός δημοσιοποίησης, απόσυρσης, απομάκρυνσης, 
επαναδημοσίευσης). 

 Δυνατότητα διαχείρισης συνδέσμων και παραπομπών (links). 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία.  

β) Περιεχόμενο ιστοχώρου: Δημιουργία και ανάρτηση περιεχόμενου με τις παρακάτω 
τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ο ιστοχώρος θα πρέπει να περιλαμβάνει εύλογα εκτενές πολυμεσικό περιεχόμενο. 

 Το περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, video κ.ά.) θα είναι σχετικό με το έργο και τους 
στόχους του, τη διαδικασία υλοποίησής του, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες 
δυνατότητες, το εκθεσιακό περιεχόμενο, στοιχεία από την περιοχή και τις 
ιδιαιτερότητες του Ψηλορείτη. 

 Εφόσον χρησιμοποιηθεί πολυμεσικό υλικό ή κείμενο από κάποιο website ή άλλη 
πηγή, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή αυτή στην σελίδα/άρθρο παράθεσης του 
υλικού. 

 Θα πρέπει να συμπεριληφθούν συλλογές από εικόνες (image galleries) με 
δυνατότητα σειριακής προβολής τους (slide show). 

γ) Όνομα ιστοχώρου: Κατοχύρωση ονόματος ιστοχώρου (domain name), ίδιο ή ανάλογο με 
το όνομα που θα δοθεί τελικά στο Κέντρο. 

δ) Ενέργειες προώθησης και προβολής του ιστοχώρου: Πρέπει να υλοποιηθούν ενέργειες 
προώθησης του ιστοχώρου μέσω π.χ. καταχωρήσεων σε άλλους ιστοχώρους, 
διαφημιστικών banners, ανταλλαγής συνδέσμων (links) κ.ά. 

ε) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media): Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας 
λογαριασμών και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. facebook, twitter κ.ά. 
Συγχρονισμός και παράλληλη λειτουργία/ ενημέρωση με τον ιστοχώρο και τις αναρτήσεις 
του. 

στ) Δημιουργία καταλόγου παραληπτών αλληλογραφίας: Πρέπει να δημιουργηθεί 
κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας (mailing list) τουλάχιστον 100 εγγραφών από 
δημοσιογράφους και ανθρώπους των ΜΜΕ περί πολιτισμού, εναλλακτικού τουρισμού, κ.ά. 

ζ) Δημιουργία προτύπου news letter: Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ελκυστική μορφή 
news letter για τακτική αποστολή ενημερώσεων σε εγγεγραμμένα μέλη και σε καταλόγους 
παραληπτών αλληλογραφίας, για αποστολή Δελτίων Τύπου κ.λπ. 

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός προτύπου, με βάση το οποίο θα γίνεται η 
παραγωγή του τελικού news letter. Το τελικό news letter θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή 
αρχείου π.χ. pdf ώστε να μπορεί να διακινηθεί ηλεκτρονικά αλλά και εκτυπωθεί. 

Οι διαστάσεις του σε 100% εκτύπωση θα είναι Α4 (29.7χ21). 

Ο αριθμός σελίδων θα είναι στη διάθεση του συντάκτη. Κατ’ ελάχιστον προτείνεται να είναι 
4, δηλαδή εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και 2 εσωτερικές σελίδες, ενώ ο συντάκτης θα μπορεί 
να προσθέσει απεριόριστες εσωτερικές σελίδες. 

Το πρότυπο news letter θα πρέπει 
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 να είναι σε μορφή αρχείου επεξεργαστή κειμένου ή δημοσιευμάτων, π.χ. MS Word 
doc, Publisher pub κ.λπ. 

 να είναι αισθητικά άψογο και ελκυστικό 

 να περιλαμβάνει ισορροπημένους χώρους για κεντρικούς τίτλους, επεξηγηματικούς 
υπότιτλους, κείμενα και αρθρογραφία, εικόνες 

 να είναι έγχρωμο 

 να χρησιμοποιεί ευρέως διαδεδομένες και δωρεάν γραμματοσειρές π.χ. 
προεγκατεστημένες  σε κοινά λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφεύγονται 
ασυμβατότητες και προβλήματα ανάγνωσης ή εκτύπωσης 

 να διαθέτει τουλάχιστον τις εξής πρότυπες σελίδες: εξώφυλλο, εσωτερική σελίδα 
εξώφυλλου, εσωτερική σελίδα μονή για κείμενα, άρθρα, παρουσιάσεις, εσωτερική 
σελίδα διπλή/ σαλόνι, εσωτερική σελίδα οπισθόφυλλου, οπισθόφυλλο 

 

 TMHMA 4 «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου»  

Αφορά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τον τρόπο λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κέντρου προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό 
Πάρκο Ψηλορείτη μετά την παραλαβή του.  

Σκοπός λειτουργίας του Κέντρου Προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο 
Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη είναι η ανάδειξη και προβολή των δραστηριοτήτων του 
πρωτογενούς τομέα με κύριο άξονα την κτηνοτροφία που αποτελεί βασικό πυλώνα του 
οικονομικοκοινωνικού ιστού της ευρύτερης περιοχής του Ψηλορείτη, καθώς και  των 
ιδιαίτερων στοιχείων βιοποικιλότητας.  

Στην οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 
υφιστάμενες σχετικές υποδομές και τα προγράμματα προβολής, ώστε συνολικά να 
επιτυγχάνεται ο στόχος της προβολής, ανάδειξης και αύξησης της επισκεψιμότητας της 
περιοχής.  

Πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Προβολής είναι η 
περιγραφή της χρήσης των χώρων του Κέντρου ανάλογα με τις ομάδες – στόχους στις 
οποίες απευθύνεται.  Θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των ομάδων και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους που περιλαμβάνει:  

 Ομάδες του τοπικού πληθυσμού  

 Εκπαιδευτική Κοινότητα  

 Επιστημονική Κοινότητα  

 Τουρίστες – επισκέπτες που εστιάζουν στον εναλλακτικό τουρισμό. 

Από την παραπάνω ανάλυση θα προκύψουν τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και ο 
απαιτούμενος εξοπλισμός προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ανάδειξης και τη 
προβολής.  

Για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων θα αναλυθούν οι δραστηριότητες των 
φορέων, το ανθρώπινο δυναμικό και τα μέσα που διαθέτουν έτσι ώστε να καθοριστεί ο 
ρόλος τους στη διαχείριση του κέντρου. Στη συνέχεια θα προσδιοριστεί ο οργανόγραμμα 
λειτουργίας του Κέντρου και θα οριστούν οι αρμοδιότητες με σαφή προσδιορισμό και 
περιγραφή των θέσεων εργασίας.  

Για τον προσδιορισμό της ένταξης του έργου στην οικονομία και κοινωνία της περιοχής 
καθώς και των αποτελεσμάτων που θα έχει στην ευρύτερη περιοχή θα αναλυθούν οι 
παράγοντες που συνθέτουν τον οικονομικό ιστό και πως αυτοί συνδέονται και 
αλληλεπιδρούν στη λειτουργία του Κέντρου Προβολής. 
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Ειδικότερα θα αναλυθούν διεξοδικά τα παρακάτω: 

 Οι τουριστικές υποδομές της περιοχής που περιλαμβάνουν καταλύματα, 
επιχειρήσεις  εστίασης, μονάδες οικοτεχνίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον θεματικό τουρισμό (φυσιολατρικός 
τουρισμός, περιπατητικός, γαστρονομικός κλπ) 

 Το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής και προσδιορισμός των 
δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης και διασύνδεσή τους με το κέντρο 
προβολής. 

 Οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με το κέντρο και την οικονομία 
και κοινωνία του Ψηλορείτη. 

 Δυνατότητες δικτύωσης(clustering)  επιχειρήσεων σχετικές με τον πρωτογενή τομέα 
και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής   

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνεται επίσης ανάπτυξη προγράμματος διαχείρισης 
επισκεπτών ανάλογα με το προφίλ τους και τις ανάγκες τους. Όλες οι προσφερόμενες 
δράσεις και υπηρεσίες θα κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις ομάδες επισκεπτών στις 
οποίες απευθύνονται προκειμένου να καταστούν ελκυστικές και να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της «εμπειρίας» του επισκέπτη.  

Σχέδιο επικοινωνιακού μοντέλου ανάπτυξης και marketing  

Περιλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του Κέντρου και  την εκπόνηση ενός σχεδίου 
προβολής με συγκεκριμένες και κοστολογημένες δράσεις που θα καλύπτει όλες τις ομάδες 
– στόχους.  Θα καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις προβολής, ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί  λεπτομερής αναφορά στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων προβολής και 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

Επιχειρησιακό σχέδιο συγκρότησης και λειτουργίας   

Περιλαμβάνει την κατάρτιση  ενός  ετήσιου προγράμματος λειτουργίας και θα καλύπτει 
εξειδικευμένες ανάγκες και στόχους. Με βάση το ετήσιο πρόγραμμα θα εκπονηθεί οδηγός 
οργάνωσης και λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια λειτουργίας του κέντρου 
(υποδοχή, καθαριότητα, φύλαξη, οργάνωση, προβολή, προγράμματα εκπαίδευσης κλπ), 
ενώ παράλληλα να γίνει και κοστολόγηση σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 
Επιπλέον θα εκπονηθεί ένα σχέδιο κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού ανάλογα 
με τη θέση εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ προσωπικού και των 
δράσεων που αναπτύσσει το Κέντρο.  

Περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή των φορέων που θα συμμετέχουν ενεργά στη 
διαχείριση και λειτουργία του Κέντρου Προβολής,  καθώς και αναλυτική περιγραφή των 
πόρων που θα διαθέσουν για τη λειτουργία του (ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική 
υποδομή). 

Κανονισμός λειτουργίας   

Περιλαμβάνει τα εξής θεματικά πεδία:   

 Στόχοι του Κέντρου Προβολής  

 Περιγραφή των ομάδων – στόχων  

 Περιγραφή των υποδομών και του εξοπλισμού  

 Αναλυτικό οργανόγραμμα με σαφή περιγραφή επιμέρους τμημάτων και 
αρμοδιοτήτων. 

 Καθορισμός των δράσεων του τρόπου ανάπτυξης αυτών  

 Λεπτομερής περιγραφή των θέσεων εργασίας και των αντίστοιχων προσόντων 
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 Πηγές εσόδων και κοστολόγηση της λειτουργίας του Κέντρου Προβολής το οποίο 
δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.  

 Κανονισμός προσωπικού  

 Κανονισμός δημοσιότητας δράσεων  

Θα πραγματοποιηθούν επίσης διαβουλεύσεις  (τουλάχιστον 2) με τους φορείς και τους 
κατοίκους της περιοχής τόσο σε αρχικό στάδιο, όσο και πριν από τη διαμόρφωση και 
παράδοση του τελικού Παραδοτέου.  

Άρθρο 2ο:  Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς 
μήνες ή ως την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου. 

 

Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τις εργασίες κατάλληλα διαμορφωμένο 
συνεργείο, με την κατά νόμο άδεια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ελληνική ή 
κοινοτική νομοθεσία. 

Υποχρεούται να περατώνει τις σχετικές εργασίες με οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο και 
σύμφωνα προς τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τους όρους της σύμβασης. 

Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, εφόσον δεν εκπληρώνει με τον πρέποντα τρόπο 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.  

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. 
Σχετικά δε με την λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του. 

 

Άρθρο 4ο:  Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  

 

Άρθρο 5ο: Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 6ο: Τρόπος πληρωμής 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει τον εργοδότη. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει των παραδοτέων σύμφωνα με τον 
παρακάτω τρόπο: 

Για το Τμήμα 1:  

 Χορήγηση ποσού 12% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 21% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 43% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 2:  

 Χορήγηση ποσού 22% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 36% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 36% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  
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 Χορήγηση ποσού 6% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 3:  

 Χορήγηση ποσού 16% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 45% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 19% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Δ’ φάσης. 

Για το Τμήμα 4:  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Α’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 24% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Β’ φάσης.  

 Χορήγηση ποσού 52% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της Γ’ φάσης.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.  

 

Άρθρο 7ο: Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 8ο: Εγγυήσεις 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχεται στο URL  
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, 
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με 
τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

Η Τεχνική Προσφορά διαιρείται στις εξής ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

α. Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου  

β. Οργάνωση - Διοίκηση του έργου 

Α. Η Ενότητα «Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Η 
πρόταση αναφέρεται αναλυτικά στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειμένου 
του έργου που αναφέρονται στο Β’ Μέρος – Μουσειολογική\ Μουσειογραφική προμελέτη, 
της παρούσης.  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
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Για το Τμήμα 1, δίνονται:  

i) Μουσειολογική πρόταση 

Η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μουσειολογική πρόταση, στην οποία 
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:  

1. Η βασική θεματολογία και η τεκμηρίωσή της.  

2. Η ροή της θεματολογίας σε σχέση και με τη ροή των επισκεπτών (η ροή των 
επισκεπτών παρουσιάζεται σε κάτοψη κλίμακας 1:50). 

3. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της θεματολογίας και ο 
συσχετισμός τους 

4. Η περιγραφή των επιμέρους υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (είδος του υλικού των 
εκθεματικών επιφανειών, ειδικός φωτισμός κ.λ.π). 

5. Κατόψεις με ενδεικτικές προτάσεις τοποθέτησης εκθεμάτων και εξοπλισμού (κλ. 
1:50). 

6. Προτάσεις ενδεικτικών όψεων εκθεματικών επιφανειών (κλ. 1:20). 

Κάθε πρόταση θα συνταχθεί με βάση τα επισυναπτόμενα σχέδια της παρούσης του κτιρίου. 

Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται απαραίτητα από πίνακα της παρακάτω μορφής, στον οποίο 
θα αναλύονται οι προσφερόμενες εργασίες:  

 

Α/Α Είδος  Ποσότητες 

1 Εκθεματικές επιφάνειες  ..... m
2
 

2 Αναπαραστάσεις ...... τεμ. 

3 Διοράματα  ...... τεμ. 

4 Καλλιτεχνικές φωτογραφίες  ...... τεμ. 

5 Ειδικός φωτισμός με τον απαραίτητο εξοπλισμό  Αναλύονται οι επιμέρους ποσότητες  

6 Άλλα εκθεσιακά υλικά (περιγραφή) Αναλύονται οι επιμέρους ποσότητες 

7 Άλλες υπηρεσίες (αναλύεται εάν απαιτείται) Αναλύονται οι επιμέρους ποσότητες 

Οι προσφερόμενες ποσότητες θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να ακολουθούν τα όσα αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Το περιεχόμενο της έκθεσης, όπως δίνεται στο Παράρτημα 
Ι είναι ενδεικτικό. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να προτείνει οτιδήποτε άλλο αρκεί να 
αιτιολογήσει την πρότασή του αυτή.  

ii) Τεχνική έκθεση μεθοδολογίας κατασκευής - Χρονοδιάγραμμα 

Περιγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος κατασκευής και εγκατάστασης των στοιχείων της 
έκθεσης.    

Ο διαγωνιζόμενος καταθέτει επίσης χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναλύονται οι εργασίες 
και θα προσδιορίζονται χρονικά τα επιμέρους παραδοτέα.  

iii) Σχεδιασμός, οργάνωση κατασκευή και εγκατάσταση του εξοπλισμού για τους: χώρο 
υποδοχής, μόνιμο εκθεσιακό χώρο, χώρο παρουσιάσεων- μάθησης- εκπαίδευσης, χώρο 
διοίκησης, χώρο υποδοχής & εκθετήριο προϊόντων και γεύσεων, προαύλιο χώρο 

α. Ο διαγωνιζόμενος καταθέτει κάτοψη κλίμακας 1:50, στην οποία θα αποτυπώνεται η 
τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο.  
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β. Αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και τα 
υλικά κατασκευής όπου απαιτείται.  

γ. Κατατίθεται πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι προσφερόμενες 
ποσότητες. Ο πίνακας θα έχει την παρακάτω μορφή:  

 

α/α Είδος εξοπλισμού Μοντέλο Ποσότητα 

    

Σημείωση: Δίνεται πίνακας για κάθε χώρο που αναγράφεται ως άνω. 

iv) Πρόταση για τα προγράμματα επίσκεψης/ ξενάγησης  

Δίνεται πρόταση/ περιγραφή των προγραμμάτων επίσκεψης/ ξενάγησης.  

v) Φυλλάδια – Prospectus 

Για τον προτεινόμενο εξοπλισμό κατατίθενται φυλλάδια – prospectus τα οποία 
περιλαμβάνονται σε παράρτημα ή σε χωριστό τεύχος.  

 

Για το Τμήμα 2, δίνονται:  

i) Πρόταση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής 
υπηρεσιών πληροφόρησης 

Δίνεται πρόταση/ περιγραφή της προσφερόμενης λύσης και εφαρμογών λογισμικού, τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας».  

Για το Τμήμα 3, δίνονται:  

i) Πρόταση για το υλικό προβολής και προώθησης  

Δίνεται πρόταση/ περιγραφή για την ταυτότητα του Κέντρου, το υλικό επικοινωνίας, το 
φυλλάδιο παρουσίασης και τον ιστοχώρο προώθησης των δραστηριοτήτων του Κέντρου.  

 

Για το Τμήμα 4, δίνονται:  

i) Πρόταση για την οργάνωση της διαχείρισης και της λειτουργίας του Κέντρου   

Δίνεται πρόταση/ περιγραφή που αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης.  

 

Β. Η Ενότητα «Οργάνωση - Διοίκηση του έργου» (αφορά όλα τα Τμήματα) 
περιλαμβάνει: 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου που θα 
εμπλακούν στο έργο. 

 Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 
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              Όπου: 

- Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός 
προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. 

- Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, 
σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

- Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει 
κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης 
του θέματος. 

Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος   

Πλήρης Επαγγελματική Διεύθυνση ……………………………….. 

 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς το Δήμο Ανωγείων για το διαγωνισμό: «Κέντρο 
προβολής της Κτηνοτροφίας και της Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη», για 
το Τμήμα «........................» σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού της __.__. _____. 

 

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την παροχή των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών:  

 

ΤΜΗΜΑ   Ποσό ολογράφως (€)  Ποσό αριθμητικώς (€) 

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, 
παραγωγή και εγκατάσταση 
έκθεσης ερμηνείας»  

  

 

ΤΜΗΜΑ   Ποσό ολογράφως (€)  Ποσό αριθμητικώς (€) 

ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών 
Πληροφόρησης» 

  

 

ΤΜΗΜΑ   Ποσό ολογράφως (€)  Ποσό αριθμητικώς (€) 

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση 
του Κέντρου»  

  

 

ΤΜΗΜΑ   Ποσό ολογράφως (€)  Ποσό αριθμητικώς (€) 

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της 
διαχείρισης και λειτουργίας του 
Κέντρου»  

  

(*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως)  

 

Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και 
ανεπιφύλακτα. 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

(Σημείωση:  Ο πίνακας προσαρμόζεται ανάλογα το Τμήμα ενδιαφέροντος)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα:  

Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο, fax) 

Ημερομηνία έκδοσης:  

Ποσό (€):  

Προς:  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ρητά, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του 
ποσού ____________________________________ (__________€)7, υπέρ της 
________________________________.8 για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο 
διαγωνισμό της __.__.____9, ή της μετ΄ αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, 
για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Κέντρο προβολής της Κτηνοτροφίας και της 
Βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη» για το Τμήμα 
«..............................................» σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας10. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει11 μέχρι την _________________ 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό 
ίδρυμα 

Με τιμή 

                                                           
7  Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου  
8  Αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή ένωσης 

ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 
9  Αναγράφεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

10  Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην εγγύηση 

συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  

11     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς 

όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜ. …………..   ΕΥΡΩ …………….……..12 

Τόπος:  ………………….. 

Π ρ ο ς13 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 
ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίηζησης, υπέρ του / της 
____________________________________________________14 μέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ  

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και 
την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 
εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από 
τη σύμβαση …...……………………………………………..15  

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά 
την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε 
στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση 
ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η 
παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά 
την επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 
περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 
αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό 
ίδρυμα 

Με τιμή 

 

 

 

                                                           
12  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 
13  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της 

παροχής υπηρεσιών. 
14  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ 

όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης  
15  Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης 
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