
1 

 

 

                           
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ       Κέξθπξα       01/08/2022 
          Αξηζ. Πξση:  νηθ. 63390/27164 

Ταχ. ∆/νςθ : Σπ. Σαμάρα 13  
Τ.Κ : 49100, Κζρκυρα  
Ρλθροφορίεσ: Τ. Ραντελιοφ   
Τθλζφωνα  : 26613-62330, 62355      
E-mail : dnsi_tourismou@pin.gov.gr  
 

 

 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ 
ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΗΓΗ) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ 
 

«Γεκηνπξγία Δπηθνηλσληαθήο Πιαηθφξκαο θαη Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ», πξνυπνινγηζκνχ 

60.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%  

 

«Δλέξγεηεο θαη Γξάζεηο Φεθηνπνίεζεο», πξνυπνινγηζκνχ 258.064,52€ πιένλ Φ.Π.Α. 24%  

 

«Πξνβνιή ηεο Π.Ι.Ν. ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πιένλ 

Φ.Π.Α. 24% 

 
 
 

Αξηζκφο ΔΗΓΗ:  169573 
 

 

 

Υποέπγα 1, 7 και 8 τηρ Ππάξηρ 

 «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Π.Ι.Ν.»  

 

ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ ΠΡΑΞΗ: 5008068 
Η πξάμε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 

 

 
πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: €378.064,52 πιένλ Φ.Π.Α. 24%  

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ 
 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2022 

 

mailto:dnsi_tourismou@pin.gov.gr




2 

 

 

 
Πεξηερφκελα 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ ................................................................. 4 

1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ ...................................................................................................................... 4 
1.2 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ................................................................................................... 4 
1.3 ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ................................ 5 
1.4 ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ............................................................................................................................................. 5 
1.5 ΞΟΝΘΔΠΚΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ .......................................................... 9 
1.6 ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑ .................................................................................................................................................... 9 
1.7 ΑΟΣΔΠ ΔΦΑΟΚΝΕΝΚΔΛΔΠ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΛΑΤΖΠ .................................................................................... 10 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ................................................................................. 11 

2.1 ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ................................................................................................................................... 11 
2.1.1 Έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ ................................................................................................................... 11 
2.1.2 Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ.......................................................... 11 
2.1.3 Παποσή Γιεςκπινίζευν ..................................................................................................................... 11 
2.1.4 Γλώζζα ................................................................................................................................................... 12 
2.1.5 Δγγςήζειρ .............................................................................................................................................. 13 
2.1.6 Πποζηαζία Πποζυπικών Γεδομένυν................................................................................................. 13 

2.2 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ - ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ....................................................................... 14 
2.2.1 Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ................................................................................................................ 14 
2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ ........................................................................................................................ 15 
2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού ............................................................................................................................ 16 
2.2.4 Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ................................................ 19 
2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια .......................................................................... 20 
2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα ........................................................................................ 20 
2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ ............... 21 
2.2.8 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν – Τπεπγολαβία ...................................................................... 22 
2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ ...................................................................................... 22 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ................................................................. 23 
2.2.9.2  Απνδεηθηηθά κέζα ........................................................................................................................................... 24 

2.3 ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ....................................................................................................................................... 30 
2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ ............................................................................................................................. 30 
2.3.2 Βαθμολόγηζη και καηάηαξη πποζθοπών ................................................................................... 32 

2.4 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ - ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ..................................................................................................... 33 
2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών ............................................................................................. 33 
2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών ............................................................................... 33 
2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ - Σεσνική Πποζθοπά» ............... 37 

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο ............................................................................................................................ 37 
2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά ............................................................................................................................................. 39 

2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 

οικονομικών πποζθοπών .................................................................................................................................. 40 
2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών ................................................................................................... 41 
2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών ....................................................................................................... 41 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ..................................................... 43 

3.1 ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ............................................................................................... 43 
3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών .................................................................................... 43 





3 

 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών .................................................................................................................. 43 
3.2 ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ 

ΑΛΑΓΝΣΝ ...................................................................................................................................................................... 45 
3.3 ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ............................................................................................................... 46 
3.4 ΞΟΝΓΗΘΑΠΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ – ΞΟΝΠΥΟΗΛΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ......................................................... 47 
3.5 ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ ................................................................................................................................. 50 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ..................................................................................................... 51 

4.1 ΔΓΓΖΠΔΗΠ  (ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ).................................................................................................................... 51 
4.2  ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ ....................................................................................... 51 
4.3 ΌΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ................................................................................................................... 51 
4.4 ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ.................................................................................................................................................... 52 
4.5 ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ........................................................................................ 53 
4.6 ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΝΛΝΚΔΟΝΠ ΙΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ........................................................................................... 54 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ................................................................................. 55 

5.1 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ ......................................................................................................................................... 55 
5.2 ΘΖΟΜΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ ΔΘΞΡΥΡΝ - ΘΟΥΠΔΗΠ ................................................................................ 56 
5.3 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΥΛ ΠΚΒΑΠΔΥΛ ........................................... 57 
5.4 ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ ...................................................................................................................... 57 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ................................................................................................................... 58 

6.1  ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ .................................................................................................................. 58 
6.2  ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ ........................................................................................................................................ 58 
6.3 ΞΑΟΑΙΑΒΖ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ............................................................................................ 58 
6.4  ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΑΟΑΓΝΡΔΥΛ – ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ................................................................................................. 59 
6.5  ΔΘΣΥΟΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ ..................................................................................................................................... 59 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ .................................................................................................................................................... 60 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ......... 60 
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ................................................ 60 

1. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΝ ΔΟΓΝ ....................................................................................................................................... 60 
2. ΠΘΝΞΝΠ ΘΑΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ....................................................................................................................... 60 

ΜΔΡΟ Β-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ..................................................................... 83 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ –  ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ / ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ ............................................. 84 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI - ΔΔΔΠ (ΠΛΖΚΚΔΛΑ ΑΟΣΔΗΑ PDF ΘΑΗ DOC) ............................................................................. 86 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV – ΛΝΚΗΚΝΞΝΗΖΡΗΘΑ ΔΓΓΟΑΦΑ ΛΝΚΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ .............................................. 87 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V – ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑΡΝΠ ................................................................................. 89 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ– ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ................................................................................... 90 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII - ΞΝ∆ΔΗΓΚΑΡΑ ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ ................................................................... 91 

1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ..................................................................... 91 
2. ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ......................................................... 93 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII – ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ........................................................................................................... 95 





4 
 

 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αιπθέο Ξνηακνχ  

Ξφιε Θέξθπξα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο Ρ.Θ. 49 132 

Σψξα Διιάδα 

Θσδηθφο ΛUTS EL 62 

Ρειέθσλν 2261362330 

Φαμ 2661362175 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  panteliou@pin.gov.gr   

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Ραηηάλα Ξαληειηνχ  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.pin.gov.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ΛΞΓΓ  θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΝΡΑ Β Βαζκνχ - Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε  
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 
β) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: 

http://www.promitheus.gov.gr θαη κέζσ ηεο δηεχζπλζεο (URL): www.pin.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, χζηεξα απφ ηξηάληα 
(30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ηεο Γεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο 
ζην Ππκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δεδνκέλνπ φηη ελ πξνθεηκέλσ γίλεηαη 
ρξήζε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ζπκβάζεσλ είλαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, Θσδ. ΠΑ ΔΞ0221.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. 
ελάξηζ. έξγνπ 2017ΔΞ02210046). 

Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ ηα ππνέξγα Λν 1, 7 θαη 8 ηεο Ξξάμεο:«Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ.» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ηφληα Λεζηά 2014-

2020» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 1594/02-11-2017 ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Λήζσλ θαη 
έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5008068. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ 
εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΞΓΔ. 

mailto:panteliou@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεξεο πξνβνιήο ηεο ΞΗΛ θαη ησλ 
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα Ηφληα Λεζηά θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 
ζε απηά, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Ρνπξηζηηθνχ 
Κarketing ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ζηξαηεγηθήο.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πνέξγσλ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV):  

ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 1:  72246000-1, 72421000-7 θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ CPV 79961000-8, 92111000-2. 

ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 7:  72212220-7, 71354100-5. 

ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 8:  79340000-9, 79342200-5 θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ CPV 79341400-0. 

 

H πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κία νινθιεξσκέλε θαη εληαία πξφηαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
 
Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα νθηψ 
ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (468.800,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 
€378.064,52, ΦΞΑ: €90.735,48), θαη αλαιχεηαη ζε: 

- Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (74.400,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €60.000,00, ΦΞΑ: €14.400,00) γηα ην Τπνέξγν 1. 

- Ρξηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο επξψ (320.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο 
ρσξίο ΦΞΑ: €258.064,52, ΦΞΑ: €61.935,48) γηα ην Τπνέξγν 7. 

- Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (74.400,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €60.000,00, ΦΞΑ: €14.400,00) γηα ην Τπνέξγν 8. 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο, ε δε 
ιήμε ηεο φρη αξγφηεξα απφ ηελ 31/12/2023. 

 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο  θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Ρνλ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/8-8-2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη 
πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη,  

 Ρνλ Λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37,  

 Ρνλ Λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337, 

 Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 
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 Ρνλ N. 4488/2017 (ΦΔΘ A‟137/13-9-2017) - άξζξα 39 & 40, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 

(Α‟147), πεξί παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

 Ρν κε αξηζκ. πξση. 184471-2018/10001/31-05-2018 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ Πψκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, πξνο ηελ ΔΑΑΓΖΠ, κε ζέκα «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ άξζξνπ 73 παξ.2 ηνπ 

Λ.4412/2016», 

 Ρν κε αξ. πξση. 5035/28.09.2018 έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΠ κε Θέκα: «Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 
ρξφλνπ έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ»,Ρνλ 
Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014): «Α). Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β). Δλζσκάησζε ηεο 
Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ 

L156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηζρχεη, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην βαζκφ πνπ ζπγθεθξηκέλεο 
δηαηάμεηο απηνχ, δχλαηαη λα ηχρνπλ αλαινγηθήο ελ πξνθεηκέλσ  εθαξκνγήο, 

 Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο»,  

 Ρνλ Λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 Ρν άξζξν 26 ηνπ Λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 Ρνλ Λ. 3471/2006 «Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 
ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», 

 Ρνλ Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ», 

 Ρνλ Λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ»,  

 Ρνλ Λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 

Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο», 

 Ρνλ Λ. 3310/2005 (Α‟ 30) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ Ξ.Γ/ηνο 82/1996 (Α‟ 
66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο 
αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα»1, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 
1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Λ.3310/2005, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, 
θαη‟ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 4172/2013 (Α‟167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε 
«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο»,  

 Ρνλ Λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ρν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),   

 Ρν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

                                                           
1      Ζ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, απαηηείηαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο 
εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €) 

http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180112-SEPE.pdf
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 Ρνλ Λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 Ρνλ Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 Ρνλ Λ. 2690/1999 (Α' 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Ρνλ Λ. 2121/1993 (Α' 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

 Ρν Ξ.Γ. 28/2015 (Α' 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία»,  

 Ρν Ξ.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

 Ρν άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Λ.4555/2018. 

 Ρν Ξ.Γ. 38/2017 (Ά ‟63) «Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ», 

 Ρν Ξ.Γ. 39/2017 (Ά ‟64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ», 

 Ρελ κε αξ. 56902/215/02.06.2017 (Β‟ 1924) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 (Β' 

2677) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 Ρελ κε αξ. 57654/23.05.2017 (Β‟ 1781) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», κε ηελ νπνία 
ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Ξ1 2380/2012 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 3400) «Οχζκηζε ησλ 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», 

 Ρε κε αξ. πξση. 64233/08-06-2021 (Β‟ 2453/09-06-2021) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)», 

 Ρελ αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην 
ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44), 

 Ρελ αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B‟ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ», 

 Ρελ αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β‟ 466) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο Γεκφζηεο 
Ππκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92), 

 Ρνλ Λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο», 

 Ρνλ Λ. 4635/2019 (Α‟167) «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ηα άξζξα 85 επ., 

 Ρνλ  Λ. 4727/2020 (Α‟ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 Ρνλ Λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 
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 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) 
αξηζ. 1081/2006, 

 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην 
Ρακείν Ππλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 
θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο, 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. 110427/ΔΘ/1020/ 2016 (ΦΔΘ 3521/Β'/1.11.2016) Ρξνπνπνίεζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β' 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο 
«Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη 
λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 
Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 
πξάμεσλ», 

 Ρελ ππ‟ αξ. 23/2018 Θαηεπζπληήξηα Νδεγία ηεο ΔΑΑΓΖΠ (ΑΓΑ: Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ) κε ζέκα «Δηδηθά 

ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) θαη ηνπ 
Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)», 

 Ρελ  κε αξ. ΝΞΠ 1851 (ΔΓ Δ.Ξ. ΞΗΛ Α.Ξ. νηθ.2868/06.12.2016) (ΑΓΑ: 6ΕΝ7ΙΔ-ΓΛΥ) Ξξφζθιεζε 
(θσδ. ΗΝΛ30) ηεο ΔΓ ΔΞ ΞΗΛ, πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 
ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2, 

 Ρελ κε Α.Ξ. 1594/02-11-2017 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ 
θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ. 2017-2018» θαη MIS 5008068 ζην Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-

2020», φπσο ηζρχεη, 

 Ρελ κε αξ. πξση. νηθ. 111727/45130/22-12-2017 (ΑΓΑ: ΥΡΙΓ7ΙΔ-ΟΚ4), απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε 
Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζέκαηνο, 

 Ρελ ππ‟ αξηζµ. πξση. 212-21/2017 (ΑΓΑ: Υ2ΡΘ7ΙΔ-ΞΘΘ) Απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ 10ε Ρξνπνπνίεζε Ξξνζρεδίνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2017 – 
Απνδνρέο ρξεκαηνδφηεζεο - Θαηαλνκή πνέξγσλ Έξγσλ ΞΓΔ, 

 Ρελ ππ‟ αξ. 383-19/03-05-2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ, Δλζηάζεσλ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, φπσο ηξνπνπνηεεζεθε θαη ηζρπεη, 

 Ρελ ππ‟ αξ. ΔΝΡ 10277/16-11-2021 Ξαξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ΔΝΡ γηα ηελ έγθξηζε 
πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ην έηνο 2022, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξ. 5788/20-5-2016 Απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ν.Ρ., κε ζέκα 
«Eπηθαηξνπνίεζε ηεο κε Α.Ξ. 514666/24.12.2014 Δγθπθιίνπ πνπ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο 
ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Γήκσλ ηεο Σψξαο», 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. Δ/283/25-06-2021 (ΑΓΑ 635246ΚΓΥ7-ΕΑΦ) έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
επηθνηλσληαθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ην έηνο 2021, 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. Δ/88/04-03-2022 (ΑΓΑ: 95ΛΚ46ΚΓΤ7-9ΠΗ) έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
επηθνηλσληαθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ην έηνο 2022, 

 Ρελ αλαθνίλσζε ηεο Γ/λζεο Ρνπξηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ «ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ 

ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΡΖΠ ΑΛΑΦΝΟΗΘΑ ΚΔ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΞΝΔΟΓΥΛ 1 & 8 ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ  

«ΓΟΑΠΔΗΠ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΡΖΠ Ξ.Η.Λ.», ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΎ 
ΓΑΞΑΛΖΠ 378.064,52 ΞΙΔΝΛ Φ.Ξ.Α. 24%», 

 Ρν αξ. δηαβνχιεπζεο 21DIAB0000020272 2021-10-21 ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

 Ρν γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο έιεμε ρσξίο ζρφιηα,  

 Ρελ αξηζκ. 400-21/10-05-2022 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Λήζσλ πεξί θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο, 
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 Ρηο αξ. πξση. 949/05-05-2022, 950/05-05-2022 θαη 951/05-05-2022 απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο 

πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-2020», κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε Θεηηθή 
Γλψκε ηεο γηα ηα ππνέξγα ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ ζρέδην ηνπ ηεχρνπο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί,  

 Ρε µε αξηζµφ 2022/S 099-274563 πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ πεξεζία Δπηζήµσλ Δθδφζεσλ 
ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 

 Ρελ αξηζκ. πξση. νηθ. 41253/17343/23-05-2022 (ΑΓΑΚ 22PROC010606372)  δηαθήξπμε αλνηθηνχ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

 Ρν γεγνλφο φηη ν αλσηέξσ δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο, θαζψο δελ ππνβιήζεθε θακηα πξνζθνξά. 

 Ζ κε αξ. 573-30/5-7-2022 Απφθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο ηεο ΞΗΛ 

 Ρελ αξηζκ. 650-34/27-07-2022 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ πεξί επαλαπξνθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ησλ λέσλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο, 

 Ρηο αξ. πξση. 1832, 1833 & 1834/26-07-2022 απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-2020», κε ηηο νπδνίαεο ηαηππψλεηαη εθ λένπ Θεηηθή Γλψκε ηεο γηα ηα 

ππνέξγα ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ ζρέδην ηνπ ηεχρνπο επαλαιεπηηθεο 
δεκνπξάηεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί,  

 Ρε µε αξηζκ. πξση. 2022/S 146-418311 πεξίιεςε ηεο παξνχζαο επαλαιεπηηθεο πξνθήξπμεο ζηελ 

πεξεζία Δπηζήµσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο δεκνζηεχζεθε ηελ 01/08/2022. 

 Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. Ζ αλαθνξά ηεο παξνχζαο ζε λνκνζεηήκαηα λνείηαη φηη γίλεηαη 
πξνο ξχζκηζε δεηεκάησλ, πνπ δελ ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν απφ ηελ ίδηα ηε 

δηαθήξπμε. 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο-ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 29/08/2022 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14.30.  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηελ 02/09/2022 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00 (απνζθξάγηζε 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ). 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 27/07/2022 

ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. :  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 21DIAB0000020272. 

Ζ Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 :  

 Ζ ΘΔΟΘΟΑ ΠΖΚΔΟΑ 29/07/2022 

 ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ 29/07/2022 

 ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΡΖΠ ΘΟΗΑΘΖΠ 31/07/2022 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) 

Ζ Ξξνθήξπμε θαη ε Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθαλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

ζηε δηεχζπλζε (URL): www.pin.gov.gr ζηελ δηαδξνκή: Αξρηθή ζειίδα - Ξξνθεξχμεηο – Γηαγσληζκνί, ζηηο 

01/08/2022.
2.
 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ηνπηθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο αλαδφρνπο (άξζξν 77 παξ. 5 
ηνπ Λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 θαη 4 παξ. 3 ηνπ Λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 
πεξ. 35 θαη 379 παξ. 12 ηνπ Λ. 4412/2016). 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 
ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο3. 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

                                                           
2
 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτα πλαίςια των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ 

διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α. αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ 

3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pin.gov.gr/




11 
 

 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε κε αξ. 62454/26747/28-07-2022 Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο (ΑΓΑΚ  22PROC011021010), φπσο 
απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε (ΑΓΑΚ σο εκθαίλεηαη άλσ αξηζηεξά) κε ηα Ξαξαξηήκαηα Η-VIII πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο 

 ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ] 

 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο (Ξαξάξηεκα VII)  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 
ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.  Αηηήκαηα παξνρήο 
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν4. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε 
εθπξφζεζκα είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 
κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Νη απαληήζεηο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ρσξίο λα απνθαιχπηεηαη πνηνο ππέβαιε ηελ εξψηεζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

                                                           
1 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
 

http://www.promitheus.gov.gr/




12 
 

 

Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (π.ρ. αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν «Γηνξζσηηθφ»5) θαη 
ζην ΘΖΚΓΖΠ 6. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
 
Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188)7.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.8 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε 
ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ 
πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο 
ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.9  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 
κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Ξ.ΔΜ., είηε 
απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γ. θαη 53 ηνπ 

Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή 
ηέηνηα ππεξεζία. Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ 
πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή 
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεπιεσόμενο, δειαδή 
έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο 
ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 
ειιεληθή. 10. 

Θαηά παξέθθιηζε ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζηελ …… γιψζζα   ρσξίο λα απαηηείηαη επηθχξσζή 
ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηα αλσηέξσ έγγξαθα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζε επίζεκνπο ηζηφηνπνπο θνξέσλ 
πηζηνπνίεζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο 

                                                           
5
  Ρρβλ οδθγίεσ για τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου 14 «Διορκωτικό» ςτθν ιςτοςελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4 

6
      Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 

διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
7
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι 

επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ 
του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-
10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

8
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

9
         Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

10
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
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θνξέαο παξαπέκπεη ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ ε επαιήζεπζε ηεο ηζρχνο ηνπο λα είλαη επρεξήο γηα ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή.   

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ηπρφλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ, ζηειερψλ ζπκβνχισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε 
δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά 
ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) (ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4541/2018 (Α΄93 / 31.05.2018), πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη 

έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Δ.Ρ.Α.Α. – Ρ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ 
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 
ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 
πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα 
θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο 
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ11, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 
ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη 
ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνλ ηίηιν ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην 
ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ αιινδαπή, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 
ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο 
Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα 
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή 
ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

                                                           
11

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 
Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Πην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο 

δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή 
κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο 
Έλσζεο12. 

2. Νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο 
ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.13   

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ, γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ, 
απφ ηα έγγξαθα ηεο, Πχκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο, πεξί 
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη  ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο  απαιιαγήο ηνπ ελφο  κέινπο  απφ  ηηο 
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Πχκβαζεο.    

Νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζχλζεζε έλσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ ζρήκαηνο απφ ηε δηαδηθαζία. Πε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηνλ ρξφλν 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο, δχλαληαη σζηφζν λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
κέινπο θαη ε απνδνρή ηεο είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Δάλ κεηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπγρψλεπζε ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ησλ νδεγηψλ 
2005/56/Δ.Θ. θαη 78/855/Δ.Ν.Θ. κεηαμχ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο, 

ηφηε ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ είλαη απφξξνηα ηεο ζπγρψλεπζεο ζα πξέπεη λα παξαηηεζεί άκεζα απφ κία εθ 
ησλ δχν πξνζθνξψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρήκαηνο θξίλεηαη 
κε βάζε ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ ζρήκαηνο. 

4. Νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαηά ηα παξαθάησ 

νξηδφκελα ζηα Άξζξα 2.2.4 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ εθφζνλ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 4, ζε 

                                                           
12

   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 
προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 

13
 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
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πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, αξθεί απηέο λα πιεξνχληαη απφ 

ηα κέιε ηεο έλσζεο ζσξεπηηθά. 

5. Θάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
πξνζθνξέο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, Κέινπο ππνςήθηαο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, 

πεξγνιάβνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ φισλ ησλ πξνζθνξψλ, γηα ηηο νπνίεο 
δηαπηζηψλεηαη ηέηνηα ζπκκεηνρή. 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 7.561,29€ θαη αλαιχεηαη: 

 ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξψ (1.200,00€) γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 

 ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ εθαηφλ εμήληα ελφο επξψ θαη είθνζη ελλέα ιεπηψλ (5.161,29€) γηα ην 
ΤΠΟΔΡΓΟ 7 

 ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ επξψ (1.200,00€) γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 8 

πνζά, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο έθαζηνπ πνέξγνπ ηεο ζχκβαζεο.  

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 02/10/2023 άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 14  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.7, δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 
δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 
4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην 
θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί15, δ) ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην 
ΔΔΔΠ είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

                                                           
14

 Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
 
15        Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 
ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε16 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αθφινπζα 
εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα 
(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 

(δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 
(δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά 
κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 
Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 
(πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 

(ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α 
(απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα θαη 
ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά 
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 
ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΞΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) 
ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
Ππκβνπιίνπ ηεο 15εο Καξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔ 
ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α‟103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
20εο Καΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, θαη 
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 

2006/70/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 
4557/2018 (Α‟ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
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 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη 

ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) 
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα Πχκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην 

ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 
λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 
αζθάιηζε. 

Νη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ 
θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3  
α) Θαη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην 
θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.  
β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά 
κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη17 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο18:  
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 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 Ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ 
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, 
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/201619, 

πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ 
ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο20. 

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ θπξψζεσλ 
θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ 
Λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ 

βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο. 

2.2.3.5. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

                                                                                                                                                                                                   
επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

18
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-

95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων 
αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ 
τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

19
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 
20

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ  
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2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο,  κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία21, πξνθεηκέλνπ λα 
απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν 
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη 

έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ 
αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, 
κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 
κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ 
αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο 
απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε22. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 
4412/201623. 

2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο  

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά κεηξψα  πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε 
ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα 
θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή 
φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 
επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ 
αλάζεζε. 

                                                           
21

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 
υπόκεςθ C‑387/19 

22
 Ραρ. 7 άρκρου 73 Ν. 4412/2016.   

23
  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ Κέζν Όξν θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 
δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2018, 2019 θαη 2020) κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θάζε 

δξάζεο (ππνέξγα) ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. Πεκεηψλεηαη φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ν αλαινγνχλ ΦΞΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 2859/2000 θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 4346/2015 (ΦΔΘ Α' 152/20-11-2015). 

Δάλ ν δηαγσληδφκελνο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν 
ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνηρεία γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο 
ρξήζεηο πνπ ιεηηνπξγεί, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρεη ε αλσηέξσ νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηεθκεξίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξ Β.2 ηνπ Άξζξνπ 2.2.8.2 
ηεο δηαθήξπμεο πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο μερσξηζηά, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε 
ην αλσηέξσ θξηηήξην αξθεί λα πιεξείηαη απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζσξεπηηθά. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη:  

(α) λα δηαζέηνπλ εηδηθή ηερλνγλσζία θαη επάξθεηα ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε επηηπρή εθηέιεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ήηνη ζηα έηε 2018, 2019 θαη 2020), έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκηνπξγία 

επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο & πεξηερνκέλνπ, κε δξάζεηο ςεθηνπνίεζεο, θαη κε πξνβνιή ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζπλνιηθήο αμίαο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θάζε 

δξάζεο.  

Πε έξγα πνπ ν ππνςήθηνο ήηαλ κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, πξνζκεηξάηαη κφλνλ ε ζπκβαηηθή αμία πνπ 
αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ. 

Υο εκεξνκελία νινθιήξσζεο λνείηαη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ, ε νπνία ηεθκεξηψλεηαη 
θαηάιιεια κε ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8.2 ηεο παξνχζαο. 

 

(β) λα δηαζέηνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ, πνπ θαη΄ ειάρηζηνλ απαηηείηαη γηα ηε 
ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο έξγνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

Δπαπκήρ ζηελέσυζη ομάδαρ έπγος 
 

 πεχζπλνο Έξγνπ (Δ) ηνπ Αλαδφρνπ & Αλαπιεξσηήο πεχζπλνο Έξγνπ (ΑΔ), ν νπνίνο ζα πξέπεη 
λα έρεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ πνςήθην Αλάδφρν θαη ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επζχλε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ηε δηνίθεζε, ηελ πξφνδν θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζηειερψλ ηεο 
νκάδαο έξγνπ, ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ 
ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ πιεξφηεηαο πνπ ζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπίζεο, ζα αλαιάβεη 
ηε ιεηηνπξγηθή εθπξνζψπεζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, έλαληη ηεο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο & Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 
 Νκάδα Έξγνπ ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) αηφκσλ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ νπνίσλ λα έρνπλ ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηνλ πνςήθην Αλάδνρν, ηα νπνία ζα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε / 
εθηέιεζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. 

 
Απαιηήζειρ γνυζηικών πποζόνηυν και εμπειπίαρ ηος Τπεςθύνος έπγος (ΤΔ) & ηος Αναπληπυηή ηος 

 
Ρα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ πεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ (Δ) θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 
πεπζχλνπ Έξγνπ (ΑΔ) πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία, πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ θαη απηά λα απνδεηθλχνληαη επαξθψο: 

 Ξαλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ (ΑΔΗ) ή πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΡΔΗ) θαη 
Mεηαπηπρηαθφ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή/θαη ζηελ Δπηθνηλσλία θαη Digital Marketing 
απφ Διιεληθφ ή Αιινδαπφ Δθπαηδεπηηθφ Φνξέα (ΑΔΗ) (πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν θαη ησλ 
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δχν). 

 Ρεηξαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία (πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν 
θαη ησλ δχν). 

 

Απαιηήζειρ γνυζηικών πποζόνηυν και εμπειπίαρ ηυν μελών ηηρ ομάδαρ έπγος ηος Αναδόσος 
 
Σα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ Οκάδα Έξγνπ πνπ αθνξά ηελ ράξαμε 
ζηξαηεγηθήο, ηελ δηεμαγσγή θακπαληψλ ζε social media θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ππνδξάζεσλ ηνπ 
Τπνέξγνπ 8 πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ 
θαη απηά λα απνδεηθλχνληαη επαξθψο: 

 Ξαλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ (ΑΔΗ) ή πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΡΔΗ). 

 Θαη‟ ειάρηζηνλ ηεηξαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη ζηελ ρξήζε social 
media γηα εκπνξηθή επηθνηλσλία. 

 Tνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο νκάδαο λα δηαζέηνπλ Facebook Blueprint Certification ζε Media Planning 
Professional. 

 Tνπιάρηζηνλ δχν κέιε ηεο νκάδαο λα δηαζέηνπλ Facebook Certification ζε Media Buying 
Professional. 

 Ρνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο νκάδαο λα δηαζέηεη Facebook Certification ζε Creative Strategist 
Professional. 

 Ρνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο νκάδαο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πινπνίεζε πιεξσκέλσλ 
θακπαληψλ ζην Twitter. 

 Ρνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο νκάδαο λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε πινπνίεζε πιεξσκέλσλ 
θακπαληψλ ζην LinkedIn. 
 

Γχν εθ ησλ project managers πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ portal, ηεο εθαξκνγήο 
(application) θαη ηεο παξαγσγήο content, θσηνγξαθηψλ θαη video πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 
ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη απηά λα απνδεηθλχνληαη επαξθψο: 
 

 Ξαλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ζπνπδψλ (ΑΔΗ) θαη Κεηαπηπρηαθφ ζε Δπηθνηλσλία, marketing, 
πιεξνθνξηθή, Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ή άιιν ζπλαθέο αληηθείκελν απφ Διιεληθφ ή Αιινδαπφ 
Δθπαηδεπηηθφ Φνξέα. 

 Θαη‟ ειάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία ζε θαηαζθεπέο portal θαη εθαξκνγψλ.  
 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά ην αλσηέξσ 

θξηηήξην αξθεί  λα πιεξείηαη απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζσξεπηηθά. 

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Ξνηφηεηαο ζε ζπκκφξθσζε κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ 
νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε, ελ ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 

Δπηπιένλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ, νη εηαηξείεο παξαγσγήο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ 
ηελ θηλεκαηνγξάθεζε θαη θσηνγξάθεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ πνέξγνπ 1, 
ζα πξέπεη λα έρνπλ: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν 
ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε, ελ 

ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 
 Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο γηα ηελ γεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

Γηεζλέο Ξξφηππν ISO 45001:2018 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια 

θξάηε κέιε, ελ ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 
απφ ηζνδχλακνπο Νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά 
άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ 
πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 
απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 
ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο24. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ25. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Ν θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. Πηελ πεξίπησζε πνπ o 
πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 
παξνχζαο. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ 
ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.   

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔΠ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
105 ηνπ λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη λα  
απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 )26. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα 

                                                           
24

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του Ν. 4412/2016.   
25

 Ρρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  Ν. 4412/2016.   
26

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 Ν. 4412/2016. 
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νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο27.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε 

ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ 

λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.28 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα, ην νπνίν 
ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη 
βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. 

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ 
θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, 

εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔΠ.29 Ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε ζπλνδεπηηθή 
ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε ην ΔΔΔΠ30. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο 
κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο31. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζεο θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν 

πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο32. 

                                                           
27

 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 Ν. 4412/2016 
28

        Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016  
29 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του Ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

30
  Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 

31
    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

32
  Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
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Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

(πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην 

ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ33. 

2.2.9.2  Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη‟ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ 
πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 

ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζην νπνίν 
πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 
ζπλαίλεζεο.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ34. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 
θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή 
πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - 
κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, 
επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη 
επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 
ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 
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  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

34 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
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πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ35.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 
αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ36   

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε 
α‟ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΘΑ.  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α‟, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε δήισζε φηη δελ 

έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή 
φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΘΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 
Γ.Δ.Κ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο 
ΔΞΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Κ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη 

ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Ξξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Ξηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο 
εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο 
ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο37. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 
4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

                                                           
35  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του Ν.4412/2016. 

           36     Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του Ν.4412/2016 
37    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του Ν. 4412/2016  
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φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΚΖ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ 
έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,38 εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηα απαξαίηεηα εθείλα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επάξθεηα θαη θεξεγγπφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Ππγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ:  

 Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ 
(2018, 2019, 2020), ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν δηαγσληδφκελνο, ζε πεξίπησζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε Ηζνινγηζκψλ, ή 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ θαηάξηηζε ηζνινγηζκψλ ην έληππν Δ3 ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2018, 2019, 2020) γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο εδξεχεη ζην εμσηεξηθφ, ηα αληίζηνηρα ηζρχνληα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα. Πε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν, αληίζηνηρεο Γειψζεηο 
Φφξνπ Δηζνδήκαηνο (Income Tax Filings), ή Δθθαζαξηζηηθά Πεκεηψκαηα (Income Tax Returns), ή 
άιια θαηάιιεια έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά. 

 Δάλ ν δηαγσληδφκελνο ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνηρεία γηα ηηο 
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ ιεηηνπξγεί, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ζπληξέρεη ε αλσηέξσ 

επάξθεηα. 

 Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ 
δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο μερσξηζηά, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ην 
αλσηέξσ θξηηήξην πξέπεη λα πιεξείηαη απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο ζσξεπηηθά. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 
νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 

Β.4.  

α) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

 Θαηάιιειε δνκή θαη νξγάλσζε – Πχληνκε Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
(πξνθίι) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ – επηρεηξεκαηηθή δνκή θαη κεγέζε. πνβάιινληαη ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία:  

o Βαζηθά ζηνηρεία δηαγσληδνκέλνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηει/fax, φλνκα αξκνδίνπ 
εθπξνζψπνπ γηα ηελ πξνζθνξά)  

o Ξεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο, ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, κε εηδηθή κλεία ζε εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξφλ έξγν. 

 Θαηάινγν ησλ επηιεγκέλσλ έξγσλ [(ηνπιάρηζηνλ έλα (1)], ππφ κνξθή ηνπ θάησζη ζπλνπηηθνχ 

πίλαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

o Νη θνξείο (δεκφζηνη ή ηδησηηθνί) γηα ηνπο νπνίνπο πινπνίεζε ηα έξγα θαη ρξνλνινγία 

αλάιεςεο ησλ έξγσλ, 

o Ρν αληηθείκελν ησλ έξγσλ, 

o Ζ δηάξθεηα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ησλ έξγσλ, 

                                                           
38  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του Ν.4412/2016. 
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o Ζ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, 

o Ν ξφινο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (θχξηνο ζπκβαιιφκελνο, θ.ι.π) θαη ην ζπκβαηηθφ χςνο ηνπ 
κέξνπο ηνπ έξγνπ πνπ πινπνίεζε ν ίδηνο,  

o Ρα ππνβαιιφκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία (ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ.   

Α/
Α 

ΑΝΑΘΔΣΟΤ
Α 

ΑΡΥΗ 

ΤΝΣΟΜΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΔΚΣΔΛΔ-
Η ΔΡΓΟΤ 

(απφ - 
έσο) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙ-
ΜΟ 

(ζε επξψ) 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ 
ΤΦΟ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ 

ΔΥΔΙ 
ΤΛΟΠΟΙΗΘ
ΔΙ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΤΠΟΦΗΦΙΟ 
ΑΝΑΓΟΥΟ 
(ζε επξψ) 

 
ΗΜΔΡΟΜΗ-

ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΧ
Η 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΔΙΦΟΡΑ 
ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΣΟΙΥΔΙΟ 
ΣΔΚΜΗΡΙΧ-

Η 
 

1         

2         

3         

…         

 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία νινθιήξσζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπξηζηηθή 
επηθνηλσλία, ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο χςνπο ηνπιάρηζηνλ ίζνπ κε ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ παξφληνο έξγνπ, ήηνη: 

o βεβαίσζε /δήισζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε/νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 
ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,  

o ή φπνην άιιν πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε επηηπρήο 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζπλνδεπφκελν ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο (φπσο ηηκνιφγηα θαη απνδείμεηο πιεξσκήο, πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ 
Έξγνπ,  πξσηφθνιια παξαιαβήο ησλ επηκέξνπο ζπκβαηηθψλ παξαδνηέσλ). 

β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ: 

 

 Ξίλαθα, ζηνλ νπνίν γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα ζηειέρε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ 

ζην Έξγν, θαη ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ ηνπο. Ρα ζηειέρε πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Έξγν ζα 
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη ζα παξαηίζεληαη γηα ην θαζέλα ηα εμήο ζηνηρεία: 

- ην αληηθείκελν εξγαζίαο πνπ ζα θαιχςνπλ, 

- ν/νη ηίηινο/νη ζπνπδψλ ηνπο,  

- ε ζέζε θαη ν ξφινο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα ηνπ Έξγνπ (πεχζπλνο Νκάδαο Έξγνπ, κέινο 
Νκάδαο Έξγνπ), 

Ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, θαηαζέηνληαο κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο:  

 Ξίλαθα ησλ ππαιιήισλ / ζηειερψλ / εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Νκάδα Έξγνπ, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
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Α/Α 

Φνξέαο  

(ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο/ 
Κνηλνπξαμίαο) 

Ολνκαηεπψλπκν 

Μέινπο Οκάδαο 
Έξγνπ 

Καηεγνξία 

Αληηθεηκέλνπ 
Δξγαζίαο 

Σίηινο/νη 

πνπδψλ 

Θέζε θαη ξφινο 

ζην νξγαλσηηθφ 
ζρήκα ηνπ έξγνπ 

      

      

      

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα θάζε ζηέιερνο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ 
παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα V κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζε ηίηινπο ζπνπδψλ, γεληθά θαη εηδηθά 
πξνζφληα, θαζψο θαη ζηηο κέρξη ζήκεξα δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχνληαη ηα φζα 

δεηνχληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.7.  

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ πεχζπλνπ Έξγνπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή πεπζχλνπ Έξγνπ φηη ηα ζηνηρεία 
ησλ βηνγξαθηθψλ ηνπο ζεκεησκάησλ είλαη αθξηβή θαη αιεζή θαη φηη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο 
απφ ηνλ Αλάδνρν ή ιχζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, νθείινπλ λα 

ελεκεξψζνπλ γξαπηψο, ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξηλ, ηφζν ηνλ Αλάδνρν φζν θαη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, θαζψο θαη φηη ζην δηάζηεκα απηφ θαη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο. 

 Όζα ζηειέρε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Γηαγσληδνκέλνπ δελ έρνπλ ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, αιιά 
πξφθεηηαη λα απαζρνιεζνχλ κε ζχκβαζε έξγνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζεο, πξέπεη 
λα ππνβάιινπλ πεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία αλαιακβάλεηαη ε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο ζηελ 
πξνζδηνξηζζείζα ζέζε.  

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 φισλ ησλ κειψλ ηεο Νκάδαο ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ηα 
ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο είλαη αθξηβή θαη αιεζή. 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζην άξζξν 2.2.7 πηζηνπνηεηηθά, ήηνη: 

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα δηαζέηνπλ Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Ξνηφηεηαο ζε ζπκκφξθσζε κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν ISO 9001:2015 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ 

νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε, ελ ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 

Δπηπιένλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Ξηζηνπνηεηηθνχ, νη εηαηξείεο παξαγσγήο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ 

ηελ θηλεκαηνγξάθεζε θαη θσηνγξάθεζε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ πνέξγνπ 1, 
ζα πξέπεη λα έρνπλ: 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν 
ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε, ελ 
ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ Ππζηήκαηνο γηα ηελ γεία θαη ηελ Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ην 
Γηεζλέο Ξξφηππν ISO 45001:2018 ή ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια 

θξάηε κέιε, ελ ηζρχ, απφ δηαπηζηεπκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ θνξείο δηαπηζηεπκέλνπο 
απφ ηζνδχλακνπο Νξγαληζκνχο δηαπίζηεπζεο, εδξεχνληεο θαη ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη δεθηά 
άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ 
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ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ 39,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 
κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΚΖ,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα 
έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΚΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   

Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο 
(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, απνθάζεηο ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο 

ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Πε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε 
πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ απφθαζε- 

πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ 
νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα 

πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 
εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 
ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. Δηδηθψο 
φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη 

επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα 

αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, 
πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, 
δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά 
πεξίπησζε παξνρή πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
Πχκβαζεο. Ζ ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ 
νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ν ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηά φηη ζα 

δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν 
δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη θαζίζηαηαη απφ 
θνηλνχ κε ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη‟ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα 
δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 
ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα εθηειέζεη.  

Β.10. Πηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ40. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο: 

Α/Α Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 
πληειεζηήο 
Βαξχηεηαο 

Α. Μεζνδνινγηθή  πξνζέγγηζε  πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 80% 

Θ1 Παθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 10% 

Θ2 Θαηαιιειφηεηα κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη βαζκφο πξνζαξκνγήο ζηηο εηδηθέο 
απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 10% 

Θ3 Γεκηνπξγηθή Ξξνζέγγηζε Έξγνπ – Ξξνηάζεηο ινπνίεζεο 50% 

Θ4 Σξνλνδηάγξακκα ινπνίεζεο 10% 

Β. Λεηηνπξγία θαη Καηαιιειφηεηα ηεο Οκάδαο Έξγνπ 20% 

Θ5 Δπάξθεηα θαη θαηαιιειφηεηα πξνηεηλφκελεο δνκήο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 
Νκάδαο Έξγνπ 

5% 

Θ6 Ξεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο θαζψο θαη ε θαηαιιειφηεηα 
ηεο Νκάδαο Έξγνπ. 

15% 

                                                           
40  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
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Δπεμήγεζε  Θξηηεξίσλ:   

Αλά θαηεγνξία θαη θξηηήξην αμηνινγνχληαη: 

ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ Α: Κεζνδνινγηθή Ξξνζέγγηζε ινπνίεζεο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ 

- Θαηαλφεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ έξγνπ θαη ελζσκάησζή ηνπο ζηελ  
πξφηαζε εμεηδίθεπζεο ηεο ηνπξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο κε βάζε θαη ηηο ζπλερήο αιιαγέο ζηε  
δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. 

- Ζ δηαηχπσζε θαηάιιεισλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κε εμαηνκηθεπκέλε ρξήζε  
θαη εθαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ.  

- Ζ νξγάλσζε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζε ζπλάθεηα κε ηηο ζρεηηδφκελεο  
παξεκβάζεηο κε ηεθκεξίσζε ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο.  

- Κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγίαο ησλ εκπεηξηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ  
ζπλδπαζκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, ιακβάλνληαο ππφςε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά  
θξηηήξηα θαζψο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ έξγνπ.  

- Ξεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ησλ ππνβαιιφκελσλ απφ ηνλ Αλάδνρν γηα έγθξηζε απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο ησλ Δλεξγεηψλ (π.ρ. είδνο δξάζεο, ρξφλνο,  
ηεθκεξίσζε επηινγήο, ζηνρνζέηεζε θνηλνχ, αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο, θιπ.). 

- Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ (Δθαξκνγή Κεζνδνινγηψλ θαη Ππζηεκάησλ  
Γηαρείξηζεο θαη Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πεξεζηψλ). 

- Ξεξηγξαθή ησλ Ρερληθψλ Κέζσλ θαη ησλ Κεζνδνινγηθψλ Δξγαιείσλ πνπ ζα  
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

- Γηάγξακκα Ονήο θαη Ξαξαδνηέα ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ /δξάζεσλ. 

- Σξνληθφο Ξξνγξακκαηηζκφο ησλ Δλεξγεηψλ ηνπ Έξγνπ. 

Θξηηήξην Θ1: Δμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζαθήλεηα θαη ε πιεξφηεηα ηεο πξφηαζεο κε ζθνπφ λα  

εθηηκεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο εηδηθά σο  
πξνο ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο πινπνίεζήο ηνπ. 

Θξηηήξην Θ2: Θξίλεηαη ε ζαθήλεηα θαη ε πιεξφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ηεο  

κεζνδνινγίαο πνπ ζα εθαξκφζεη ζε φια ηα ζηάδηα εθηέιεζεο, σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο  
εθαξκνγήο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. Βαζκνινγείηαη ν  
βαζκφο επάξθεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ηεο αλάιπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ηεο πξνηεηλφκελεο  
κεζνδνινγίαο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

Θξηηήξην Θ3: Αμηνινγνχληαη νη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα,  
ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.4.3.2 θαη ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηαζηνχλ: 

- Ζ πνηφηεηα θαη κε θαιαηζζεζία ηνπο, 

- ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, 

- ε πξσηνηππία ηνπο, 

- ε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο αλάγθεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, 

Θξηηήξην Θ4: Κε απηφ ην θξηηήξην βαζκνινγείηαη ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκέξνπο  
ελεξγεηψλ/δξάζεσλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ. 

ΝΚΑΓΑ ΘΟΗΡΖΟΗΥΛ Β: Νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

- Ξαξνπζίαζε ηεο Γνκήο, ηεο Νξγάλσζεο θαη ηεο Πχλζεζεο ηεο Νκάδαο Έξγνπ, θαζψο θαη  
απνηχπσζε ησλ Αξκνδηνηήησλ – Οφισλ ησλ κειψλ ηεο. 

- Θαηάινγνο Πηειερψλ, ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο Νκάδαο Έξγνπ,  
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ θαζελφο ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα, πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ  

ζε ζρέζε κε ηελ εθπφλεζε ησλ Ξαξαδνηέσλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ Δξγαζηψλ. 

- Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Πρήκαηνο Γηνίθεζεο ηνπ Έξγνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ  
πνιππινθφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ έξγνπ. 
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Θξηηήξην Θ6: Θξίλεηαη ε επάξθεηα θαη θαηαιιειφιεηα πξνηεηλφκελεο δνκήο, νξγάλσζεο θαη  

δηνίθεζεο Νκάδαο Έξγνπ. 

Θξηηήξην Θ7: Θξίλεηαη ε ζπζρέηηζε κειψλ ηεο Νκάδαο Έξγνπ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο  
Πχκβαζεο. 

 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ  

Αμηνιφγεζε Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Ζ βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 120 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 
βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη  
απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Δάλ έζησ θαη έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ αμηνινγεζεί κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη δελ 
θαιχπηεη/παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) απηφ επηθέξεη ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ζα ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία θαη εθφζνλ ην ηξίην 

δεθαδηθφ είλαη 1,2,3,4 ζα ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα θάησ, ελψ αλ είλαη 5,6,7,8,9 πξνο ηα πάλσ. 

Ρν άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ ζα απνηειεί ηνλ Απφιπην Βαζµφ 
Ρερληθήο Ξξνζθνξάο (ΑΒΡΞ). 

Ν Ρειηθφο (Ππλνιηθφο) Βαζµφο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο (ΡΒΡΞ) θάζε ππνςεθίνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν:                 

ΑΒΡΞ 

ΡΒΡΞ= -------------- x 100 

             ΑΒΡΞmax 

φπνπ  ABTΞmax =ε  απφιπηε  βαζκνινγία  ηνπ  θαιχηεξνπ ηερληθά  ππνςεθίνπ. 

 

Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ βαζκνιφγεζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ Ξξνζθεξφλησλ είλαη ζρεηηθή. Γηα θάζε Ξξνζθέξνληα ζα 
ππνινγηζζεί ν Ρειηθφο Βαζκφο ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ (Ρ.Β.Ν.Ξ.), σο εμήο: 

Ρ.Β.Ν.Ξ.=(Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Κεηνδφηε/Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Ξξνζθέξνληα)x100 

φπνπ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Ξξνζθέξνληνο νξίδεηαη ην πνζφ ζε Δπξψ έλαληη ηνπ νπνίνπ πξνηίζεηαη λα 
εθηειέζεη ν Ξξνζθέξσλ ην Έξγν θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Κεηνδφηε είλαη ην κηθξφηεξν πνζφ ζε Δπξψ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο απηφο ζα είλαη έλαο αξηζκφο κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 100 (ν κεηνδφηεο, δειαδή 

ν Ξξνζθέξσλ κε ηε κηθξφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα έρεη Ρ.Β.Ν.Ξ.= 100). 

Σειηθή αμηνιφγεζε: 

Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ 

ζπκθέξνπζαο Ξξνζθνξάο. Ξξνο ηνχην ζα εμαρζεί ν Ρειηθφο Βαζκφο Ππλνιηθήο Ξξνζθνξάο (Ρ.Β.Π.Ξ.) θάζε 

Ξξνζθέξνληνο κε ηνλ αθφινπζν καζεκαηηθφ ηχπν: 

ΡΒΠΞ = (ΡΒΝΞ X15%) + (ΡΒΡΞ x 85%) 

Κε βάζε ηνλ Ρειηθφ Βαζκφ Ππλνιηθήο Ξξνζθνξάο ηνπο, νη Ξξνζθέξνληεο ζα θαηαηαρζνχλ θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά ηνπ βαζκνχ ηνπο θαη επηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο ζα είλαη ν πξνζθέξσλ κε ηνλ κεγαιχηεξν ΡΒΠΞ.  
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Ξαξάξηεκαηα I -VIII ηεο Γηαθήξπμεο, 
γηα  φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο  αλά είδνο / ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά41 είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ 
ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. Ν πξνζδηνξηζκφο απηφο γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή θαηά 
ην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 
έλσζε θαη κε ηελ ππνβνιή ΔΔΔΠ απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηά. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 
«Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν 

ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη 
απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 
2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 
56902/215 “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών 

Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο 
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ N. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή 
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 
4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Πηελ 
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 Ππου θλεκτρονικι υπογραφι, εννοείται εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
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πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο Ξξνζθνξάο ραξαθηεξίδεηαη σο εκπηζηεπηηθφ απφ ηνλ ππνςήθην, ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξ. 23 ηνπ N. 4412/2016 ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία σο δηαθξηηά 
ειεθηξνληθά αξρεία ραξαθηεξηδφκελα σο εκπηζηεπηηθά, δειαδή, δελ επηηξέπεηαη έλα εληαίν ειεθηξνληθφ 
αξρείν λα πεξηιακβάλεη ηαπηφρξνλα εκπηζηεπηηθά θαη κε εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο 
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο 
ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά 
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. [Ρα ζηνηρεία 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν 
pdf].   

Ν εληαίνο ειεθηξνληθφο θάθεινο θάζε Ξξνζθνξάο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφηεξα ηα θάησζη: 

πν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» κε ην πεξηερφκελν ησλ 
επηκέξνπο ππνθαθέισλ Α‟ θαη Β‟ 

 Πηνλ ππνθάθειν Α‟ κε ηίηιν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» ν νπνίνο πεξηέρεη, ηα πξνβιεπφκελα 
ζην Άξζξν 2.4.3 ηεο παξνχζαο ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ. 

 Πηνλ ππνθάθειν Β‟ κε ηίηιν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο 
Ξξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 2.4.3.  

πν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» κε ην πεξηερφκελν ηνπ επηκέξνπο ππνθαθέινπ Γ 

 Πηνλ επηκέξνπο ππνθάθειν Γ‟ κε ηίηιν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 2.4.4. 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο Δπηηξνπήο, εληφο θάζε επηκέξνπο ππνθαθέινπ δχλαηαη λα επηζπλάπηεηαη 
θαηάινγνο πεξηερνκέλσλ εγγξάθσλ, κε αλαθνξά θάζε εγγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή θαη ζεηξά 
(δηάηαμε) ηεο Γηαθήξπμεο. 

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη  ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε 
Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 

φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ρα έγγξαθα ηνπ θπξίσο θάθεινπ αιιά θαη φισλ ησλ επηκέξνπο πνθαθέισλ ησλ Ξξνζθνξψλ ηα νπνία 
ππνβάιινληαη ζε θπζηθή/έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξέπεη λα είλαη ζε θιεηζηνχο θαθέινπο θαη 
απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (Νδφο, αξηζκφο, πφιε, ΡΘ, 
ηειέθσλα, fax, Δ-mail), θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 
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Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Νηθνλνκηθνί Φνξείο ηα 
θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Ρα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε 
έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ Λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πνπ 

θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά δεκφζηα ειεθηξνληθά 
έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2742 ηνπ Λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
έξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 

ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 43 
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    Βλ.ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Η υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 
του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Η θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Η αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται 
για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι 
ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο 
και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

43
   Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 

. Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
«Δημιουργία Επικοινωνιακήσ Πλατφόρμασ και Ανάπτυξη Περιεχομζνου»  

«Ενζργειεσ και Δράςεισ Ψηφιοποίηςησ»  

«Προβολή τησ Π.Ι.Ν. ςτα Μζςα Κοινωνικήσ Δικτφωςησ»  

Διαγωνιςμόσ …. / 2022 
με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν …………….. 

 
Ρροσ:  
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. ∆/νςθ : Σπ. Σαμάρα 13  
Τ.Κ : 49100, Κζρκυρα  
 
Επωνυμία Διαγωνιηομζνου : 
Στοιχεία Εκπροςϊπου: 
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου και αρικμοφ τθλεομοιοτυπίασ κακϊσ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών 
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Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΘ44 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια 

έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, 
φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 

θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. 

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο 
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Ρέηνηα ζηνηρεία 
θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη ειεθηξνληθά, 

άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199945,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο 
θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ ζπλνδεχνληαη απφ 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Σάγεο (Apostille), ή πξνμεληθή 

ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν46.  

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη 
λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, 
πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ 
σο άλσ Ππλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε 

Apostille ή Ξξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά «Πχκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη 
Θχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο λ.1548/1985, «Πχκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ 
πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
απαίηεζε επηθχξσζεο ή παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο 

κέινπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Θαλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα 

ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο 
κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.  

Πεκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. 
β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 
ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Νη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη 
κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία 
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία 
θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ θαθέινπ ζηελ 
ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Ρν 

βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Ρν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε 
ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά 
πεξίπησζε. 

                                                           
44

     Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

45
   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

46
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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 Πηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο 

(απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 
3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ 
Λ.4412/2016 ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ 
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα III). 

α) Πχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/16 θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ή θαηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ άλσ ησλ νξίσλ, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

δέρνληαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο 

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ  73 θαη 74 (παξ. 2.2.3) γηα ηηο νπνίεο νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,  

β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77 

(παξ. 2.2.4-2.2.7). 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο ΔΔΔΠ ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ ηχπνπ pdf θαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν ζχκθσλα κε ηα  νξηδφκελα ζην άξζξν 73 ηνπ 
λ.4412/16 θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Ρν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο απνηειεί ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηρεηξήζεσλ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Γηαηίζεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε εθπιήξσζεο φισλ 

ησλ απαηηνχκελσλ φξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Απνηειεί 

ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε (θέξεη εκεξνκελία ππνγξαθήο εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 30 εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ)  ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θάζε 

δηαγσληδνκέλνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ζχκθσλα κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016. 

Σν πξφηππν ΔΔΔ πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην 

ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ζε κνξθή PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
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δηαθήξπμεο θαη ζε κνξθή αξρείνπ XML γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ηεο ΔΔ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ xml ζηνλ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

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

Δπηηξνπήο (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔΠ, λα 

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

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

πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ειεθηξνληθά θαη λα ην ππνβάιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ. 

Ρν ΔΔΔΠ απνηειείηαη απφ επίζεκε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη νη ζρεηηθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ δελ 

ηζρχνπλ θαη φηη πιεξνχληαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη παξέρεη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο, φπσο 

απαηηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ρν ΔΔΔΠ πξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ 

ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.  

Ρν ΔΔΔΠ πνπ έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:  

Μέξνο I. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή /ηνλ αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο. 
 
Μέξνο II. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Μέξνο III. Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ: Α: Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο. Β: Ιφγνη 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γ: Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε 
αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

Μέξνο IV. Θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο : α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο  

Μέξνο VI. Ρειηθέο δειψζεηο. 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ΔΔΔ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο παξέρνληαη ζηελ ππ’ 

αξ. 23 Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηεο ΔΑΑΓΗΤ - Απφθαζε 3/24-01-2018 ηεο ΔΑΑΓΗΤ κε Θέκα: 

«Δηδηθά ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)». 

α) Νηθνλνκηθφο θνξέαο ν νπνίνο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη δελ 
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα ΔΔΔΠ.   

β) Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηξίησλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 2.2.7, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα ππάξρεη καδί κε ην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ θαη ρσξηζηφ ΔΔΔΠ θαηάιιεια 
ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο ηξίηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Κέξνο IV, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε 
ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ 

απηνχο. 

γ) Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε ή θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ππνβάιιεηαη, γηα 
θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο  ρσξηζηφ ΔΔΔΠ. 

δ) Πε πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α δελ ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ  
(30% ) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξαζέηεη/ζπκπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά  
ζην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Κέξνπο II γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 
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ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη δειψλεη φηη δε ζπληξέρνπλ γηα θάζε έλαλ εμ απηψλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 

Κέξνπο ΗΗΗ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά ΔΔΔΠ, φπνπ παξαηίζεληαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Κέξνπο II θαη ζχκθσλα κε ην Κέξνο ΗΗI 
ηνπ ΔΔΔΠ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη ππνγεγξακκέλν/α απφ 
ηνλ/πο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ ππεξγνιάβνπ/σλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ 
λ.4412/2016. 
Δθφζνλ ν ππεξγνιάβνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην ρσξηζηφ ΔΔΔΠ ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ. 
Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη 

ζπκπιεξσκέλν ην ΔΔΔΠ κε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (β).      
 

ε) Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν 

είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο 
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.  

ζη) Πε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2, φηαλ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Θαηά ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε Αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε 

ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, κε ηα 
νπνία απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπο. Ηδίσο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη 
ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε θάιπςε απφ απηνχο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο (θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο 
ηθαλφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο / ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο), πξηλ απφ ηε βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ.  

 

Β) Ρελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηα Ξαξαξηήκαηα I & II ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε 
βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Ξαξάξηεκα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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Πηελ ελφηεηα απηή, ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα αλαθέξεη αλαιπηηθά ηελ ηερληθή ηνπ πξφηαζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ηε κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη λα 
ζπκπεξηιάβεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζή ηνπ θαη απαληά ζηηο 
επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζηελ 
Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ αμηνπνηψληαο φια ηα ζχγρξνλα κέζα πξνβνιήο θαη ελεκέξσζεο, νξγάλσζεο 
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ θαη γεληθά ρξήζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ «εξγαιείσλ» πξνζέγγηζεο ησλ αγνξψλ 
– ζηφρσλ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο δηαθήξπμεο:  

Α. Σιμέρ 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ.  

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ 

ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη 
ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.] 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνλ Ξίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI. Πηελ ζπλέρεηα, ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ειεθηξνληθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Ρα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ην 
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Υο Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά λνείηαη ην ηειηθφ ζχλνιν ηνπ Ξίλαθα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI. 

Ζ ακνηβή γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο εθθξάδεηαη ζε ΔΟΥ πξν Φ.Ξ.Α.  

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο φπσο 
έρεη θαζνξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθεξφκελε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ην 
αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο, εθαξκφδεηαη ην άξ. 88 ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.Ζ σο άλσ Ακνηβή απνηειεί ηελ πιεξσκή πνπ δηθαηνχηαη 
ν Αλάδνρνο γηα ηελ πξνζήθνπζα, πιήξε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηή θαη 
έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, επζπλψλ θαη εγγπήζεψλ 
ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο Πχκβαζεο.  

Δθηφο απφ ηελ σο άλσ Ακνηβή, δελ ππάξρεη άιιε ρξέσζε θαη επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα φιεο 
ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ θαη ελ γέλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ ζε 

εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο.  

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ 
εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. Πε 
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε 
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γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα 

ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.   

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 
αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ ππνςήθην κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο47. 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ ή ε νπνία δελ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. 
(Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 
2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔΠ, εθφζνλ απηέο δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην άξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/2016 
θαη ηελ παξ. 3.1.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 

                                                           
47  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
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4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, 

θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ, 

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

ζ) δελ επηηξέπεηαη επί πνηλή απφξξηςεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ππεξγνιάβνπ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 
πξνζθνξέο. Πηελ πεξίπησζε απηή απνξξίπηνληαη φιεο νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν ίδηνο 
ππεξγνιάβνο,  

η) δελ επηηξέπεηαη επί πνηλή απφξξηςεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ζηειέρνπο νκάδαο έξγνπ ζε πεξηζζφηεξεο 
απφ κία πξνζθνξέο. Πηελ πεξίπησζε απηή απνξξίπηνληαη φιεο νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ίδην 

ζηέιερνο. 

ηα) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην 

θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε 
ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ. 4412/2016, 

ηβ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016, 

ηε) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

ηδ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, 
εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ Λ.4412/2016, 

ηε) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο 

ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηζη) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη 
ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 

φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
ηελ ηέηαξηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή 
ηελ 02/09/2022 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 10.00 πκ 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή  

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΠΖΓΖΠ νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά 

ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη είλαη 
ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 

πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη 
αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 
πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα48. 

Δηδηθφηεξα : 

 α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 
ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο 
έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.  

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε επηκέιεηα απηήο κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

                                                           
48

     Άρκρο 102 του Ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 Ν. 4781/2021  
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Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

β) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 
θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλνληαη ζχκθσλα κε 
ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ Λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη 
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

ησλ παξαγξάθσλ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο.  

Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & «Ρερληθή Ξξνζθνξά» 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη  
ζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 
4412/2016, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. Κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 
3.4 ηεο παξνχζαο. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ 
απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, 
κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.   
 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Λ. 
4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο 
ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή.  

Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 
κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο49 ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη 
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ 
θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ θαη ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ 
απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη 
ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο50. 

                                                           
49

 Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016. 
50

     Άρκρο 100, παρ. 5 του Ν. 4412/2016 
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Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο 
Ξξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Λ. 4412/2016, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο 

δηαδηθαζίαο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε 
φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο51. 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ52 - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ θαη 
ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ  
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 
θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ 
απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο 
παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.553.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ. 
4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν 
ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα 

αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν 
θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα 
ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ Λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.54 

 
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

                                                           
51

     Άρκρο 100, παρ. 6 του Ν. 4412/2016  
52

     Βλ. άρκρο 103 του Ν. 4412/2016 
53

     Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
54

 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
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i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε 
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 
2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο, 

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο 

(ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε 
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ55.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4-2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο.  

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Καηαθχξσζε – ζχλαςε ζχκβαζεο  

3.3.1. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε 
απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε 
ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 
ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 

ηνπ Λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα 
«Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο56. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.57 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο 
ζσξεπηηθά: 

                                                           
55

    Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του Ν. 4782/2021. 
56

      Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
57

 Ρρβλ. άρκρο 100 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 
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α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 
άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
372 ηνπ Λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 324 
έσο 327 ηνπ Λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, 
ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ. 4412/2016, ζηελ 

νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 
104 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε 
ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 

Κεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν, 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο 
ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε 
ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, 

γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Πηελ 
πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα 
εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.58 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, 
ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΘ.59 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

Α. Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ), 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, 
ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ60 . 

Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, 

                                                           
58

 Άρκρο 105 παρ. 7 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του Ν. 4782/2021. 
59

 Άρκρο 105 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του Ν. 4782/2021. 
60

      Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 

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




48 
 

 

ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην 

ΘΖΚΓΖΠ. 

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο61 . 

Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ 
επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:5962. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε 
«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 
ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ 

παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, 
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα 

πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ 
πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε 
ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ 
επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 

4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,  
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»:  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη 

ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα 
θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ πιήξε 
θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ Έθζεζε 
Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή 

ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
πξάμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε 
ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα 
απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

                                                           
61

      Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
62

      Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Β. . Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο 
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. Ρν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε 
αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Ξ.Ξ. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη 
γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ 
απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο 
έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. ή ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεψλ ηεο. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεί λα 

πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη 
νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.63 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ  
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ 
πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ δηθνγξάθνπ.64 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Ξ.Ξ., ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιήηεπζε 
ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Ξξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ή Ρκήκαηνο έσο 
ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ν αηηψλ ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ 
ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) 
εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη 
δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο 

θαηαηίζεληαη ζην Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο δίθεο εληφο 
δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Ρν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθήο 
απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή απφ ηελ πξνζεζκία γηα 
ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή 
ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ 
απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί 
δηαθνξεηηθά.65 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε ππνγξάθεθε θαη ε 

εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην 
θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο ζχκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη 
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

                                                           
63

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
64

 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
65

 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε 
ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 , β) 
αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο 
θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα 
ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο 
επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 
παξ. 1 β) ηνπ Λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη ε νπνία 
θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 
απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 

4412/2016 ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ 
ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα VI ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ 
ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ/Νη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ απφζβεζε ηεο πξνθαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ 
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή 
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά 
απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν (2) κήλεο 
απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

4.2  πκβαηηθφ πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016,  νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1. Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηελ εζληθή εξγαηηθή θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθή λνκνζεζία, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή 

Λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, θαη κε ηε ξεηή ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηηο λφκηκεο 
απνδνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο νηθίεο Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο, ζηηο νπνίεο ηπρφλ ππάγνληαη νη 
εξγαδφκελνη, λα ηεξεί ην λφκηκν σξάξην εξγαζίαο, σο θαη ηηο λφκηκεο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο, ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο ινηπέο θνηλσληθέο παξνρέο, απνδεκηψζεηο, 

θφξνπο, θ.ιπ., ζα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απ‟ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην 
Γεκφζην, ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε θάζε ηξίην.  

4.3.2. Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  
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α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη 

φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ 
ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή 
ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη 
κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο66 .  

Νη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα φια ηα κέιε 
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Πην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή 
δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

 
εηξά Ιζρχνο 

Νη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζα επηιχνληαη απφ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα 

ησλ Αζελψλ.  

Κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ε ζεηξά ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη 
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη σο εμήο:  

i. Πχκβαζε  

ii. Γηαθήξπμε  

iii. Ρπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή κέζσ ΔΠΖΓΖΠ 

iv. Ρερληθή Ξξνζθνξά Αλαδφρνπ  

v. Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά Αλαδφρνπ 

Γίλεηαη κλεία φηη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζπλνδεχεηαη απφ Πρέδην Πχκβαζεο, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, 
θαζψο θαη απφ Ξαξαξηήκαηα Η έσο VII πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Πε πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε 
ηκήκαηνο ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ, ηφηε ζα πξέπεη λα δειψζεη ηα απαηηνχκελα απφ ην ΔΔΔΠ πνπ απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ζηνηρεία γηα ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 
2.4.3.1 ηεο παξνχζαο). Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α δελ ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην 
πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

παξαζέηεη/ζπκπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά  ζην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ 
Κέξνπο II γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη δειψλεη φηη δε ζπληξέρνπλ γηα θάζε έλαλ εμ 
απηψλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Κέξνπο ΗΗΗ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
ηκήκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ην/α νπνίν/α ππεξβαίλεη/νπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) 
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ρσξηζηά ΔΔΔΠ, φπνπ παξαηίζεληαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ Κέξνπο II θαη ζχκθσλα κε ην Κέξνο ΗΗI 
ηνπ ΔΔΔΠ γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππεξγνιάβνπο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν/α θαη ππνγεγξακκέλν/α απφ 
ηνλ/πο λφκηκν/νπο εθπξφζσπν/νπο ηνπ ππεξγνιάβνπ/σλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ Λ. 
4412/2016. 
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Δθφζνλ ν ππεξγνιάβνο είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ην ρσξηζηφ ΔΔΔΠ ππνγξάθεηαη κφλν απφ απηφλ. 

Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ ηνπ, ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη 
ζπκπιεξσκέλν ην ΔΔΔΠ κε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε (β).      

Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, 
απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

4.4.3 Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο67. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 
δηαθήξπμεο, ζα πξνβιεθζνχλ ζηε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν νη φξνη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

4.4.4. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ 
Λ. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Νπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ 
ζα είλαη ηζρπξή, παξά κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ 
ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

Γειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζε πεξίπησζε 
ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο δελ είλαη επηιέμηκεο. 
Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ θαη ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. Πε θάζε πεξίπησζε ην νηθνλνκηθφ 
αληηθείκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλαιινίσην. 

Κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο ιφγνπο 
ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο 

επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
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αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ 
πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)68. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο 
ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ 

άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, 
αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

δ) ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 
Πχκβαζε,  

ε) ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο εληνιέο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  

ζη) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο,  

δ) εάλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή ζπλδηαιιαγή, ιπζεί ή 
αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή 
ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

4.6.2. Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 

νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ 

κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.  

4.6.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν γηα φιεο ηηο δεκίεο 
θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ ίδηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ άκεζα ή 
έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε δηαδηθαζία ιχζεο. Απηή ε 
απνδεκίσζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη 
παξαπάλσ.  

4.6.4. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δηθαηνχηαη, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ 
ηίκεκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξ. 5.2.1 ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
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 Ρρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του Ν. 4412/2016. Ρρβλ. επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 
«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

 Ξνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, φηαλ νινθιεξσζνχλ θαη 
παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νηθεία πξνβιεπφκελα ζηε 
ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηα Ξαξαδνηέα Π1: Γεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο θαη Π2: 
Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ (15.000 ιέμεηο θαη ειάρηζην) 
(Τπνέξγν 1), Π1: Mobile application, Π2: Δλέξγεηεο mobile marketing θαη Π3: Φεθηαθνί 
ράξηεο (Τπνέξγν 7) θαη Π1: Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ θαη Π2: Αλάπηπμε θαη 

ζρεδηαζκφο (Τπνέξγν 8), 
 Ξνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, φηαλ παξαδνζνχλ θαη παξαιεθζνχλ 

νξηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νηθεία πξνβιεπφκελα ζηε Πχκβαζε κε ηνλ 
Αλάδνρν, ηα Ξαξαδνηέα Π3: Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ (200 
θαη ειάρηζην) θαη Π4: Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ (webisodes, 3 θαη 

ειάρηζην) (Τπνέξγν 1), Π4: Φεθηαθά ζεκαηηθά tours θαη Π5: Δηθνληθέο δηαδξνκέο 
(Τπνέξγν 7) θαη Π3: Γεκηνπξγία content θαη Π4: Έθζεζε γηα ηε Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε 

πεξηερνκέλνπ (Τπνέξγν 8). 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/201669, θαζψο θαη 
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί Γηαθξαηηθή 
Πχκβαζε απνθπγήο δηπιήο θνξνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ έληππν «πεξί απνθπγήο ηεο 
δηπιήο θνξνινγίαο θαη απνηξνπήο ηεο θνξνινγηθήο δηαθπγήο ελ ζρέζεη πξνο ηνπο θφξνπο επί ηνπ 
εηζνδήκαηνο» επηθπξσκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ 
θάζε έλα κέινο  ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, 

φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή.  

5.1.2. Πηελ Ακνηβή πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ άκεζα ή έκκεζα πεγάδνπλ απφ ή 
ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά:  

 Νη θάζε είδνπο θφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ηα γεληθά έμνδα, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, θαζψο 
θαη θάζε λφκηκε ή άιιε εηζθνξά, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

 Θάζε είδνπο δαπάλε, δαπάλεο κεηαθξάζεσλ, νρεκάησλ, πάγηα έμνδα, θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο 
πξνο ηξίηνπο (πξνζηεζέληεο, εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θιπ.) ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Ζκεξνκίζζηα, κηζζνί, δψξα, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πξνκήζεηεο, πξφζηηκα, πνηλέο, νθεηιέο, 
ππεξσξίεο, δαπάλεο αλαπιήξσζεο πξνζσπηθνχ, άδεηεο, θαη γεληθά νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξεψζεηο.  

 Ρν εξγνιαβηθφ φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ. 

 Ρν θφζηνο δηαπίζηεπζεο ηνπ ζρήκαηνο ΗΛΠΔΡΔ «Πηέιερνο Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ θαη Αλάδεημεο 
Ρνπξηζηηθήο Δκπεηξίαο (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)», ηδηνθηεζίαο ηνπ ΗΛΠΔΡΔ.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ επηβαξχλεηαη νχηε αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζε ηξίηνπο γηα 

νπνηνδήπνηε έξγν ή ππεξεζία πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 

Αθφκε, ηoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
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 Ρρβλ. άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ 
(άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).  

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ 

εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 
αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ηελ παξάγξαθν 6.2 ηεο παξνχζαο, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε 
(γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 203 ηνπ Λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο 

νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν 
αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

Κεηά ηελ σο άλσ έθπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο νπνηαδήπνηε 
άδεηα ή έγθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ, φια ηα παξαδνηέα, ζρέδηα, κειέηεο, έγγξαθα θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία 

θαη παξαδνηέα είρε ήδε παξαδψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή ζπλδηαιιαγή, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο 
αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ 
ζηνηρείσλ. 
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Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε 

πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 
ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 
πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 
γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 
έθπησην. 
Πε πεξίπησζε έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο 
έλσζεο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.2. (Γηάξθεηα ζχκβαζεο), 6.4. (Απφξξηςε 
παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα 
ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 
(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο 
απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221   Λ. 4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά 
ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο 
απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 
απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 

αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 
6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ Λ. 4412/201670. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ Λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε 
ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 

δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ Γ/λζε 
Ρνπξηζκνχ Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ ηεο Ξ.Η.Λ., ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν, ήηνη ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ 
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 
ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο 
επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε  δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη 
άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο 
νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ 
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ 
αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζχκβαζεο  

6.2.1. Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο νξίδεηαη ζε 6 κήλεο, αξρφκελε απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη 
ιήγνπζα κεηά απφ ην αλσηέξσ δηάζηεκα θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 31/12/2023. 

6.2.2. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ ζπληζηά αληηθεηκεληθή 
αδπλακία εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο 
αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε ηεο Πχκβαζεο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή 
κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε 
ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ 2014-2020. 

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 22171 ηνπ Λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε 
ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην ζρεηηθφ Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο.  

6.3.2 Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 
ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ 
θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε 
εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο 

παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο 
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ 
κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  
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6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 
ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Νπνηαδήπνηε 
ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4  Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 
αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε 
πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, 

ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5  Δθρψξεζε χκβαζεο 

Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά 

ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ 
άξζξνπ απηνχ θαζψο θαη πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 132 παξ. 1 ζηνηρείν δ ζεκείν ββ ηνπ Λ. 
4412/2016. Θαη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε κέξνπο ή νιφθιεξσλ ησλ απαηηήζεσλ (πιεξσκψλ] ηνπ 
Αλαδφρνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κφλν πξνο Ρξάπεδεο ή Ξηζησηηθνχο Νξγαληζκνχο πξνο ρξεκαηηθή 
δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, ππφ ηηο εμήο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 1) Ν εθδνρέαο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη 
λα απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 2) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα αληηηάμεη θαηά ηνπ 

εθδνρέα φιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ εθρσξεηή θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο, 3) ζε 
πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 
έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή 
ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο 
εθδνρέσο Ρξάπεδαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

1.1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηθαηνχρνπ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ΛΞΓΓ  θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΝΡΑ Β Βαζκνχ - Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. 
Θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο είλαη νη Γεληθέο Γεκφζηεο πεξεζίεο. Ζ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηεο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 3852/2010, είλαη κεηαμχ άιισλ επηθνξηηζκέλε γηα ηελ 
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνβνιή ηεο πεξηθέξεηαο (Γ/λζε Ρνπξηζκνχ, Ξνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ), ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δ.Ν.Ρ. θαη ηνπο δήκνπο ηεο πεξηθέξεηαο. 

1.2. Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ιφληα Νεζηά 2014-2020»  

Ρν Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα (ΞΔΞ) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ (ΞΗΛ), γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, 

θαιείηαη κέζα απφ ηηο αλαπηπμηαθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πηνζεηεί, λα ζπκβάιεη ζηελ 
αλάηαμε θαη αλαβάζκηζε ηνπ παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηζηνχ ηεο ΞΗΛ θαη ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο, έρνληαο σο αηρκή ηελ εμσζηξεθή, θαηλνηφκν θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 
θαη γλψκνλα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

1.3. θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
πφξσλ ηεο Π.Ι.Ν.»  

Πηφρνο ηεο παξνχζαο πξάμεο είλαη ε πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ, ηα νπνία ζπλδξάκνπλ ζηελ 
δεκηνπξγία ηδηαίηεξεο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη αλαδεηθλχνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηεο πξάμεο απνηειεί ε δεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο θαη ε αλάπηπμε 
πεξηερνκέλνπ, ε πξνβνιή ηεο Ξ.Η.Λ. ζε δηεζλή ΚΚΔ, ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη Κέζα Θνηλσληθήο 
Γηθηχσζεο, ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ελέξγεηεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 

Ζ Ξξάμε πεξηιακβάλεη ηα εμήο πνέξγα: 

 πνέξγν 1: Γεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο θαη αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ 

 πνέξγν 7: Δλέξγεηεο & Γξάζεηο ςεθηνπνίεζεο 

 πνέξγν 8: Ξξνβνιή ηεο Ξ.Η.Λ. ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

 

Σν παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν απνηειεί ηα Yπνέξγα Νν 1,7 θαη 8 ηεο Πξάμεο. 

 

2. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1. πλνπηηθή  πεξηγξαθή 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεξεο πξνβνιήο ηεο ΞΗΛ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζην 

λεζί, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ Ρνπξηζηηθνχ 

Κarketing ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ζηξαηεγηθήο. 

2.2. Σεθκεξίσζε ζθνπηκφηεηαο/ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα [βι. 
Άξζξα 45, 49 θαη 59 ηνπ λ. 4412/2016] 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε νινθιεξσκέλε θαη επηηπρήο πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ, ε ζχκβαζε λα κελ ππνδηαηξεζεί ζε επηκέξνπο ηκήκαηα, αιιά λα πινπνηεζεί ζην ζχλνιφ ηεο θαη 
γηα ην ζχλνιν ησλ πνέξγσλ 1,7 θαη 8 απφ έλαλ Αλάδνρν (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ζχκπξαμε 

δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ ε θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζηε βάζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο). 
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Νη θχξηνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή απηή είλαη νη εμήο: 

 

Α. Σερληθνί ιφγνη:  

Ζ πεξίπησζε δηαίξεζεο ηνπ έξγνπ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αλαδφρνπο θξίλεηαη κε ζπκθέξνπζα δηφηη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ηερληθψλ εγθαηάζηαζεο (CMS, ρξήζε servers, εξγαηνψξεο ηερληθψλ) απαηηνχλ 
κεγαιχηεξα θφζηε κεηψλνληαο έηζη ηελ επέλδπζε ζε άιινπο ηνκείο πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθφηεξνη φπσο ε 
αηζζεηηθή θαη ε εκπεηξία ρξήζηε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ζην ζχλνιν ηνπ πινπνηεζεί απφ έλαλ αλάδνρν ζα ππάξμεη νηθνλνκία κεγεζψλ 
ζην ηκήκα ηεο ηερλνινγίαο δηεπξχλνληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο γηα παξαγσγή πςειφηεξεο πνηφηεηαο 
απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ.  

Ρέινο, ε αλάζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ζε έλαλ αλάδνρν, ζα βεβαηψζεη πσο ε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (User 

Experience – UX) είλαη παξφκνηα είηε βξίζθεηαη ζην portal, είηε ζην application, είηε δηαδξά κε ηα social 
media. 

Β. Βέιηηζηε ιχζε γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Ζ πινπνίεζε απφ έλαλ αλάδνρν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη ζηελ εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο 
ΞΗΛ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ζηειέρε ηεο ΞΗΛ πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 

(Administrators) ζα κπνξνχλ εχθνια κέζα απφ έλα ζχζηεκα λα δηαρεηξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ηηο 
παξακέηξνπο παξνπζίαζεο ζε νκνηνγελέο πεξηβάιινλ (User Experience – UX). Δπίζεο, νη δηαρεηξηζηέο ηεο 
ΞΗΛ ζα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη φια ηα ζεκεία ηνπ έξγνπ (portal, app, social media) απφ κία θεληξηθή 
πιαηθφξκα κεηψλνληαο ηηο απαξαίηεηεο εξγαηνψξεο θαη κεηψλνληαο ην πεξηζψξην ιάζνπο.  Ζ Αλαζέηνπζα 
Αξρή δελ έρεη πξνβιέςεη θφζηνο δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ νπφηε ε κφλε ιχζε ελνπνίεζεο 
ησλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ (portal, app, social media) είλαη λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε έλαο αλάδνρνο. 

Γ. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ social media 

Ζ πινπνίεζε απφ έλαλ αλάδνρν ζα πξνζθέξεη ελνπνηεκέλε παξνπζία ζηα social media κε απηνκαηηζκνχο 
ζην πνζηάξηζκα ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΞΗΛ ζηα social media.  

Γ. Δλνπνηεκέλα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα  

Κε ηελ ππνζηήξημε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί ν έλαο αλάδνρνο λα πξνζθέξεη ελνπνηεκέλα 

ζηαηηζηηθά θαη αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο απηήο δηαδηθηπαθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΞΗΛ.  

 

2.3. Πεξηγξαθή Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ  

Αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν αλά πνέξγν πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

ΤΠΟΔΡΓΟ 1 - Γεκηνπξγία Δπηθνηλσληαθήο Πιαηθφξκαο θαη Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ 

Γξάζε 1: Δηθαζηηθή & Γνκηθή Αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ Portal ηεο Πεξηθέξεηαο 
https://pin.gov.gr  

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Πην ζχγρξνλν ςεθηαθφ θαη δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ε επηθαηξνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ 
ηζηνζειίδσλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζρεδηαζηηθψλ ηάζεσλ, 
θαζίζηαηαη αλαγθαία κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζε λέεο ςεθηαθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 

πξνβνιήο (portal) ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. Πηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε 
αλάδεημε ηνπ ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ βέιηηζηε πξνψζεζή ηνπ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ portal 
σο θεληξηθφ φρεκα ςεθηαθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

Πηφρνο ηνπ έξγνπ  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζα πξέπεη λα απνηππψλεη θαη λα αλαδεηθλχεη ην ζχλνιν 
ησλ πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θεληξηθή 

επηθνηλσληαθή ηδέα. Πηφρνο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ λα απνθηήζεη κηα 
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νινθιεξσκέλε ηαμηδησηηθή πιαηθφξκα, πνπ ζα απνηειέζεη αμηνπνηήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο επηζθέπηεο πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαζψο θαη κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα Ηφληα Λεζηά.  

 

ρεδηαζκφο & Αλάπηπμε λέσλ πξφηππσλ ζειίδσλ ή βειηηζηνπνίεζε ππαξρφλησλ   

Υο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο, ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 
βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέσλ πξφηππσλ ζειίδσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηάζεηο ειθπζηηθήο ζρεδίαζεο θαη UI θαη πιήξε απφθξηζε ζε ζπζθεπέο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηακπιέηεο. 

Ν ζρεδηαζκφο θαη νη ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ portal ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηε  γεληθφηεξε 
ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη λα ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ portal, σο ππξήλαο ηνπ ςεθηαθνχ 
νηθνζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ζηελ εκπεηξία ρξήζηε. 

Ζ αλαβάζκηζε πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
(CMS) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ portal.  

 

Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ portal  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη ζην ρξήζηε κε ζηνρεπκέλν, 

εχθνιν, πξαθηηθφ αιιά θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν, φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ελδπλάκσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ εκπεηξίαο ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν.  

Ρν portal είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηηο 
ζειίδεο/templates πεξηερνκέλνπ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

 

● Γπλαηφηεηα πνιπγισζζηθφηεηαο. 
● To portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζα είλαη ζε Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Οσζηθά θαη Ξνισληθά απφ ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε δπλαηφηεηα 
επεθηαζηκφηεηαο.  

● Γπλαηφηεηα αλάξηεζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε εηδηθή ζειίδα/section, κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
γηα ην δπλεηηθφ επηζθέπηε. 

● Πηελ θεθαιίδα θάζε ηζηνζειίδαο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ην βαζηθφ κελνχ πινήγεζεο κε ηηο θχξηεο 
(πξσηνβάζκηεο) επηινγέο.  

● Ξξφβιεςε γηα ιεηηνπξγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ζειίδσλ ηνπ portal (κε ηε κνξθή πξνηεηλφκελνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο π.ρ. Ξεξηζζφηεξεο 
Ηζηνξίεο,  Γείηε επίζεο, Ξξνηεηλφκελεο εκπεηξίεο).   

● Θάζε ζειίδα ηνπ portal λα πεξηιακβάλεη θφξκα αλαδήηεζεο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν 
ηνπ. Ζ αλαδήηεζε ζα γίλεηαη κέζσ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

● Πε θάζε ζειίδα ηνπ portal λα εκθαλίδνληαη νη ζπλδέζεηο γηα ηα  Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο (social 
media buttons) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

κνηξάδεηαη πεξηερφκελν (π.ρ. θείκελα, βίληεν) ζηα πξνζσπηθά ηνπ Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο.  
● Λα δηαζέηεη εξγαιείν πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ πνπ αληιείηαη απφ ηα social media κέζσ εηδηθνχ 

κεραληζκνχ (social media feed). 
● Λα δηαζέηεη εξγαιείν απεηθφληζεο ζε ράξηε ηνπ θάζε ζεκείνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ 

Ηνλίσλ Λήζσλ.  
● Λα δηαζέηεη μερσξηζηή θαηεγνξία γηα θάζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λεζηά (Θέξθπξα, 

Ξαμνί/Αληίπαμνη, Ιεπθάδα, Ηζάθε, Εάθπλζνο, Θεθαινληά, Κεγαλήζη). 

● Λα δηαζέηεη εξγαιείν πξφγλσζεο θαηξνχ κε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε (ιήςε κεηεσξνινγηθψλ 
πξνβιέςεσλ απφ ζρεηηθφ πάξνρν κέζσ web widget). 

● Ξξφβιεςε γηα ελζσκάησζε θαη δπλαηφηεηα download αξρείσλ ζηηο επηκέξνπο ζειίδεο ηνπ portal 
φπσο εληχπσλ κε ηε κνξθή pdf αξρείσλ, αξρείσλ εηθφλσλ. 

● Λα δηαζέηεη εξγαιείν «Calendar of Events» γηα ηελ εχξεζε εθδειψζεσλ βάζεη εκεξνινγίνπ. Ρν 
εξγαιείν ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκν, έηζη ψζηε θαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ λα έρεη 
δπλαηφηεηα εχθνιεο εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

● Δλζσκάησζε site map κε δπλακηθή απεηθφληζε ηεο εθάζηνηε δνκήο ηνπ portal (κε απηφκαηε 
ελεκέξσζε θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη, δηαγξάθεηαη ή κεηαηίζεηαη θάπνηα ζειίδα ή ελφηεηά ηνπ). 
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● Δξγαιείν πξνβνιήο βίληεν (Video Gallery), θσηνγξαθηψλ (Photo Gallery) κε ηε κνξθή Media 

Gallery γηα ην ζχλνιν ησλ βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. 
● Φφξκα επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ. 
● Ξξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ ρξήζεο ζην portal φπσο π.ρ. θνπκπηά γηα άκεζε εθηχπσζε, 

απνζηνιή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή απνζήθεπζε σο αξρείν pdf ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. 
● Δγγξαθή ζε mailing lists γηα απνζηνιή newsletters. 

 

Δηθαζηηθφο ρεδηαζκφο ηνπ portal  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ είλαη αλάγθε λα δηαζέηεη ζχγρξνλν, κνληέξλν θαη 
πςειήο αηζζεηηθήο ζρεδηαζκφ, ψζηε λα πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία (user experience) ζην ρξήζηε θαη 
δπλεηηθφ επηζθέπηε. Ρα δεκηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ ην portal είλαη ελαξκνληζκέλα θαη 
αλαδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζθεξφκελε εκπεηξία θαη ηνπο πξννξηζκνχο ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. Γηα ην 
δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ portal, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε, θαη‟ ειάρηζην, ηα παξαθάησ:  

● Γεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ππαθνχεη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 
θαη ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ portal. 

● Κειέηε θαη επζπγξάκκηζε κε φια ηα λέα trends ζηε κνληέξλα θαη ειθπζηηθή ζρεδίαζε θαη UI 
(κεγέζε γξακκαηνζεηξψλ, μεθάζαξα sections ζειίδαο, εχθνιε εχξεζε Call To Action, ρξσκαηηθνί 
θψδηθεο, εθέ fade in fade out θιπ.) 

● Ξαξνπζίαζε ζε live demo, αλαξηεκέλν ζε θξπθφ, δνθηκαζηηθφ server. 

Αθνινπζνχλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε:  

● Νπηηθφ ζηνηρείν (Visual Element): Ζ ρξήζε πινχζηνπ νπηηθνχ ζηνηρείνπ, κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 
ειθπζηηθή αλάδεημή ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα «ηαμηδεχεη» επράξηζηα ζηνπο 
πξννξηζκνχο ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ θαη λα εκπλέεηαη απφ κνλαδηθέο εηθφλεο. 

● Γεκηνπξγηθή γξαθή (Font): Ζ ρξήζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο 
γξακκαηνζεηξάο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ην πεξηερφκελν θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 
αλάγλσζε θαη πξνβνιή πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε (user friendly). 

● Θίλεζε: Πηελ θεληξηθή ζειίδα (homepage) θαη ηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηνπ portal, λα ππάξρεη θίλεζε 
κεηαμχ ησλ ελνηήησλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ κε εθέ, δνπκ, scrolling effects ή άιιεο ηερληθέο, 
πξνζδίδνληαο δσληάληα θαη πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζε. 

● Νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (video): Πε επηιεγκέλα section ηνπ portal, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 

πξνβάιιεηαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, φπσο πιάλα απφ βίληεν, ηαμηδεχνληαο ηνλ ρξήζηε ζηα λεζηά 
ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. 

 

Γηα ηνλ εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί θαη πξνηαζεί ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζε φιεο ηηο ζειίδεο/templates ηνπ website. Eλδεηθηηθά παξαηίζεληαη: 

 

● Θεληξηθή Πειίδα/ template: Ζ θχξηα ζειίδα ηνπ website κε εηδηθά sections (φπσο ράξηεο, βίληεν, 

παξνπζίαζε ηαμηδησηηθψλ θεηκέλσλ, παξνπζίαζε θακπαληψλ) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη  ειθπζηηθή εηθφλα θαη λα πξνζθέξεη επράξηζηε 
αίζζεζε ζηνλ επηζθέπηε (look and feel). 

● Template λήζνπ: Ζ θάζε λήζνο ζα πξέπεη λα έρεη δηθή ηεο ζειίδα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
ζπγθεληξσκέλεο. Πθνπφο είλαη λα κπνξεί ν θάζε επηζθέπηεο λα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά 
εχθνια θαη γξήγνξα.   

● Ρemplate άξζξνπ πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ: Πειίδα φπνπ παξνπζηάδεηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ν 

ηίηινο, ν ππφηηηινο, ε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο, ην θπξίσο θείκελν, θσηνγξαθίεο εληφο ηνπ 
θεηκέλνπ ή εληφο photo gallery θαη πεξηγξαθέο θσηνγξαθηψλ (photo captions) ή / θαη ζρεηηθνχ 
βίληεν πιηθνχ.  

● Template πξνβνιήο βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ (Media Gallery): Πειίδα κε ηε κνξθή gallery, γηα ηελ 
παξνπζίαζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ βίληεν θαη ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. Ρν 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη δεκηνπξγηθά κε αλάδεημε ησλ ηίηισλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ 
ηνπ.  
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● Template εθδειψζεσλ (events calendar): Πειίδα πνπ παξνπζηάδεη ηηο εθδειψζεηο θαη ηα γεγνλφηα 

ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ηεο κε ρξνληθή ζεηξά αλά 
εκέξα/εβδνκάδα/κήλα. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο εθδειψζεσλ θαη απηφκαηεο αθαίξεζήο ηνπο κεηά ην 
πέξαο ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο. 

● Template κε θχξηεο πιεξνθνξίεο (about us): Πειίδα κε θχξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 
Ηνλίσλ Λήζσλ. 

● Template κε ην ράξηε ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ (map): Πειίδα κε αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε ησλ Ηνλίσλ 
Λήζσλ θαη απεηθφληζε φισλ ησλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Σξεηάδεηαη λα γίλεη 
ζχλδεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε κε ηα θείκελα ησλ πξννξηζκψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ θαη λα 
πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο φπσο filtering, search, grouping αλά εκπεηξία ή πξννξηζκφ θ.α. 

● Template κε ρξήζηκα ζηνηρεία (useful info): Πειίδα κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη links φπσο γηα ην 

θιίκα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θ.α. 
● Template κε θφξκα επηθνηλσλίαο (contact us): Πειίδα γηα επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ. 
● Template εκθάληζεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο (search): Πειίδα φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν 

ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο κε ζρεηηθέο ιέμεηο 
θιεηδηά. 

● Template Newsletter: Δηδηθφ template κε πεδία γηα θείκελν θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ απνζηνιή 
newsletters βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ website. 

 

Ρερληθή αλαβάζκηζε ηνπ website   

Ρν ηνπξηζηηθφ website ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κε δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαη λα 

δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερφκελεο ηαθηηθήο επέθηαζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηφζν ζε επίπεδν ζεκαηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ζε επίπεδν γισζζψλ. 

 

Αξρηηεθηνληθή Ξιεξνθνξίαο 

Βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαη ζηφρνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal, ν νπνίνο είλαη λα παξνπζηάδεηαη βέιηηζηα ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δνκεζεί end-to-end, 

δνκψληαο έλα πιήξεο sitemap θαη απνζαθελίδνληαο ην πψο ν επηζθέπηεο ιακβάλεη ην επηζπκεηφ κήλπκα 
θαη βξίζθεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία, έρνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

● Μεθάζαξν θαη εχρξεζην κελνχ πινήγεζεο 
● Γηαζχλδεζε θαη links κε ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ ηνπ ςεθηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο  
● Πειίδεο επηθνηλσλίαο – About Us 
● Ξαξάδνζε ζε excel ή doc φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα αλσηέξσ 

 

ινπνίεζε-Δξγαιεία 

Δξγαιεία θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν: 

CMS εξγαιείν πνπ πιεξνί φιεο ηηο ηππηθέο θαη ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Ν λένο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web Consortium - W3C) γηα ηε ρξήζε έγθπξνπ θψδηθα 
XHTML, HTML5, θαη CSS3. 

Ν λένο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηζφηηκα πξφζβαζε κέζσ ζπζθεπψλ έμππλσλ ηειεθψλσλ θαη 

tablets (iOS, Android), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ W3C. 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ζχλνιν ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη ν λένο ηζηφηνπνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ειέγμηκεο Νδεγίεο 
γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα ηνπ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ έθδνζε 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 

2.0) ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ W3C (ISO/IEC 40500:2012).Ζ δηεπαθή δηαρείξηζεο 
πεξηερνκέλνπ (content management system) ηνπ λένπ ηζηφηνπνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη απηή πξνζβάζηκε, 
ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα Δξγαιεία Ππγγξαθήο, έθδνζε 2.0 (Authoring Tool 
Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C, ζην αλψηαην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑΑ”. 
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Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη απαξαίηεην λα αλαβαζκηζηεί κε ηξφπν ηέηνην πνπ ζα 

παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, δηαρείξηζε, επηζθφπεζε, αλάξηεζε θαη 
ελεκέξσζε ηνπ website θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπρλή αλαλέσζε θαη δπλακηθή παξνπζίαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. To Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

εηζαγσγήο πξφζζεησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ (γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο 
αλάγθεο) θαη ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο γηα ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ επηζθέπηε θαη λα 
δηαζθαιίδεη, θαη‟ ειάρηζην, ηα αθφινπζα: 

● Πχζηεκα «αλνηθηήο» αξρηηεθηνληθήο (open architecture), δειαδή ππνρξεσηηθή ρξήζε αλνηθηψλ 
πξνηχπσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ: 

❖ Ρελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ website θαη 
ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. 

❖ Ρελ επεθηαζηκφηεηα ησλ ππνζπζηεκάησλ ρσξίο αιιαγέο ζηε δνκή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπο. 
 

● Νη εθαξκνγέο ηνπ website λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
εχθνιεο επηθνηλσλίαο, δηαζχλδεζεο ή θαη νινθιήξσζεο κε ηξίηεο εθαξκνγέο ή / θαη ππνζπζηήκαηα. 
Γη‟ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  

❖ Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 

θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ. 
❖ Ύπαξμε πιήξνπο πεξηβάιινληνο αζθαινχο ηξνπνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ εθαξκνγψλ. 
❖ Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κε βαζηθή αξρή ηελ νηθνλνκία πφξσλ αιιά θαη ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ 

website. 
❖ Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ λα γίλεηαη κέζα απφ ελζσκαησκέλν editor (WYSIWYG) θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή εηθφλσλ, πηλάθσλ, ζηνηρείσλ θνξκψλ, θιπ.) 
❖ Λα ππνζηεξίδεηαη ε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ εθδφζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία πεξηερνκέλνπ. 

❖ Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζε λέα θαη 
αλαθνηλψζεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ λέσλ/αλαθνηλψζεσλ λα γίλεηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν κε 
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο/δηαγξαθήο ησλ ππαξρφλησλ. 

❖ Ξιήξεο ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηείηαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην CMS, 
γηα λα πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά νη ελέξγεηεο Search Engine Optimization. (Γίλεηαη εθηελήο 
αλαθνξά παξαθάησ). 

❖ Δθηχπσζε ζειίδαο/θεηκέλνπ. Όηαλ ηππψλεηαη κία ζειίδα, λα εθηππψλεηαη κφλν ην πεξηερφκελν 

απηήο, ρσξίο ην ππφινηπν εηθαζηηθφ Layout ηεο ζειίδαο. 
❖ Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε (δεκηνπξγία - θαηάξγεζε) ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ 

(hyperlinks). 
❖ Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο εηθαζηηθψλ πξνηχπσλ / ηνπ look & feel ηνπ website 

(themes, templates, styles). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Ξεξηερνκέλνπ, είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξίδνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη εμήο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο: 

 

Γηαρείξηζε κέζσ Web 

Όιε ε δηαρείξηζε ηνπ website ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο web πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε ε 
δηαρείξηζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ website λα δηεμάγεηαη απφ νπνπδήπνηε θαη 

νπνηεδήπνηε. Γελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά κφλν έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο (PC) κε 
ζχλδεζε Internet θαη έλαλ θνηλφ web browser. 

 

Γηαρείξηζε ζειίδσλ 

Ρν CMS λα παξέρεη έλα εχρξεζην θαη νηθείν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κέζα απφ ην νπνίν 

νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ δπλακηθά ην πεξηερφκελν ησλ πθηζηάκελσλ ζειίδσλ, θαζψο θαη 
λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζειίδεο, ρσξίο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ. Νη δηαρεηξηζηέο πεξηερνκέλνπ λα κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηηο λέεο ζειίδεο ή λα ελεκεξψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο κε απιφ θαη εχρξεζην ρεηξηζκφ, ρσξίο 
λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζειίδσλ πεξηιακβάλεη: 

● Δχθνιε θαη γξήγνξε ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο (menu, sub-menu) 
● Αλεμάξηεηε δνκή ζειίδσλ ή θαηνπηξηθή δνκή κεηαμχ γισζζψλ 
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● Δχρξεζην HTML Editor ηνπ ηχπνπ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 

● Γπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηεο ζειίδαο 
● Γελδξηθή απεηθφληζε ηεο δνκήο ηνπ Website 

 

Γηαρείξηζε αξρείσλ 

To CMS ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαθέινπο 
αξρείσλ θαη λα «αλεβάδεη» ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην website (έγγξαθα, εηθφλεο, ήρν, 
video θιπ.). Ζ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία preview γηα ηηο εηθφλεο. Ρν CMS 

λα ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο θαη 
πξνβνιήο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

● Απεξηφξηζην αξηζκφ θαηεγνξηψλ: πνζηήξημε απεξηφξηζηεο δεκηνπξγίαο θαηεγνξηψλ γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε δνκή δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

● Άικπνπκ κε απεξηφξηζην αξηζκφ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ: Θάζε άικπνπκ λα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη απεξηφξηζην αξηζκφ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

● Ρν πεξηερφκελν απηφ δχλαηαη λα είλαη θσηνγξαθίεο, αξρεία ήρνπ ή αξρεία βίληεν. Δηδηθά γηα ηα 
αξρεία βίληεν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ηνπνζεηεί αξρεία Video κέζσ 
δσξεάλ ππεξεζηψλ αλαπαξαγσγήο βίληεν φπσο ηνπ YouTube γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ 

εθδειψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ ρξήζε παξάζεζεο/ ελζσκάησζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θάζε 
πιαηθφξκα. 

● πνζηήξημε πνιπγισζζηθφηεηαο: Πηε δηαρείξηζε ησλ πνιπκεζηθψλ αξρείσλ, είλαη απαξαίηεην λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ, άικπνπκ, θαηεγνξηψλ, ζε φζεο γιψζζεο έρνπλ 
νξηζηεί ζην ζχζηεκα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.  

 
● Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ: Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί, αλ ην επηζπκεί, ηε θσηνγξαθία πνπ έρεη επηιέμεη. Λα έρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο 
κεγέζνπο, πεξηζηξνθήο, αληηζηξνθήο ή crop ηεο θσηνγξαθίαο.  

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημεο απνηειεζκαηηθνχ Search Engine Optimization 

Ρν CMS ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα 
ππνζηεξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ελεξγεηψλ Search Engine Optimization. Ρέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 
είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

● Title Tag Customization: δπλαηφηεηα ζηνπο editors λα δηαρεηξίδνληαη ηα Title Tags ζε θάζε ζειίδα 
μερσξηζηά.  

● Static, Keyword-RichURL‟s: ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο “ζηαηηθψλ” URLs – θαη φρη δπλακηθψλ, ηεο 
κνξθήο (?id=XXX) – κέζσ URL Rewriting.  

● Meta Tag Customization: ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο custom “meta description” &“meta keywords”, 
ζε θάζε ζειίδα πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία είλαη επίζεο εμαηξεηηθά θξίζηκα γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 
ζέζεσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

● Headings Customization: πνζηήξημε ρξήζεο headings (H1 – H6 Tags)  
● 404 & 500 Error Friendly Pages: παξαγσγή νξζψλ ζειίδσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ή κε 

έγθπξεο δηεχζπλζεο, απαληψληαο κε ηνπο ζσζηνχο θσδηθνχο ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP. Δπηπιένλ, λα 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο custom 404 & 500 Error Pages 

 

Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα:  

● Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ  

● Ξξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ  
● Ξξνζηαζία ησλ εκπεξηερνκέλσλ δεδνκέλσλ αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα 

ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο.  
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Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, λα ιεθζνχλ ππφςε:  

● Ρν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. Ξξνζηαζία Ξλεπκαηηθψλ Γεδνκέλσλ)  
● Νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ), 

● Νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν αζθάιεηαο ησλ ΡΞΔ (best practices) ηπρφλ δηεζλή de facto ή de 
jure ζρεηηθά πξφηππα, 

● Ρα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ.  

 

Πην ζχλνιφ ηνπ, ην website, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζχζηεκα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλεη ππφςε 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ηξείο (3) νκάδεο ρξεζηψλ, κε δηαθνξεηηθά/δηαβαζκηζκέλα δηθαηψκαηα, φζνλ 
αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε, αιιά θαη ζηε 
δηαρείξηζε ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ.  

 

Απιφο Δπηζθέπηεο (Visitor / Guest): Πε απηήλ ηελ νκάδα αλήθνπλ φινη νη ρξήζηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελ 

πχιε κε ζθνπφ ηελ απιή πιεξνθφξεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν. Ξξφθεηηαη, δειαδή, γηα παζεηηθνχο 

απνδέθηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα ηνπο επηζθέπηεο δελ απαηηείηαη θακία εγγξαθή ζην ζχζηεκα 
ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο.  

 

Γηαρεηξηζηήο πεξηερνκέλνπ (Editor): Ξξφθεηηαη γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ κε πιήξε δηθαηψκαηα επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ (αλέβαζκα ή δηαγξαθή ζειίδσλ, θεηκέλσλ, εηθφλσλ, video θ.α) ρσξίο θακία πξφζβαζε ζηελ 
δνκή, ζην εηθαζηηθφ θαη ζηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο Ξχιεο. 

 

Γηαρεηξηζηήο (Administrator): Ξξφθεηηαη γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ κε πιήξε δηθαηψκαηα επί ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ website. Ξξέπεη λα έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ελφο εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε θαη, επηπιένλ, 
πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα έρνπλ ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηψκαηα:  

● Ξιήξεο θαη θαζνιηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (δεκηνπξγία/ δεκνζίεπζε/ ηξνπνπνίεζε/ 
δηαγξαθή) ηεο Ξχιεο θαη ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηεο 

● Ξιήξεο επφπηεπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Ξχιεο θαη ησλ επηκέξνπο 

ππνζπζηεκάησλ 
● Ξιήξεο δηαρείξηζε ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Ξχιεο θαη ησλ 

επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ 

 

Ν αλάδνρνο ζα νξίζεη θαη‟ ειάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηέο θαη ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη θαη έλα ζηέιερνο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

 

Ρν ζχζηεκα αζθαιείαο κε ηηο νκάδεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί απφιπηα ε θχζε θαη ν ζθνπφο ηνπ website 
θαη λα απνθιεηζηνχλ θαηλφκελα θαθφβνπιεο ή φρη θζνξάο, αιινίσζεο θαη βεβήισζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

 

Γηαζεζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ website ζε θνξεηέο ζπζθεπέο.  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ζα πξέπεη λα πιεξνί  ηηο αξρέο ηνπ Responsive Web Design, δειαδή νη ηζηνζειίδεο 
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη 
Mobile Friendly, δειαδή ζε νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή (iPhone, iPad, Android, θιπ.) ν επηζθέπηεο λα κε 
ρξεηάδεηαη λα επέκβεη (π.ρ. λα θάλεη κεγέζπλζε ή πιάγηα θχιηζε) γηα λα δηαβάζεη κε επθνιία ην πεξηερφκελν 
ηνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζειίδεο ηνπ portal, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη. Πεκεηψλεηαη πσο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, δελ δεηείηαη ε αλάπηπμε mobile app 
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(εθαξκνγήο), αιιά ε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο εμήο 

browsers: 

 

● Microsoft EDGE 20.0-25.0+ 

● FIREFOX 3.0 + 
● SAFARI 4.0  + 
● CHROME  1.0 + 
● OPERA 10.0 + 

 

Ρν «+» αλαθέξεηαη ηελ ηειεπηαία stable έθδνζε (release) ηνπ browser πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 

 

Ξνηνηηθφο Έιεγρνο – UAT 

Γηαζθάιηζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ (UAT) ηνπ παξαδνηένπ θαη δηελέξγεηα UAT κε: 

Test scenarios ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη browsers 

 

πεξεζίεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε εηθαζηηθή θαη ηερληθή αλαβάζκηζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ portal, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηνπο ειέγρνπο εθείλνπο θαη ζηηο απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο / δηνξζψζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ portal, νξίδνληαο κηα πεξίνδν 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηηο 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ζ πεξίνδνο πηινηηθήο 
ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

● Βειηηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ρσξίο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ππάξρνπζα πινπνίεζεο 

● Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – ππνζηήξημε ρξεζηψλ  
● Ππιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο  
● Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ  

 

Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο, 
δίρσο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

 

πεξεζίεο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη ειάρηζηε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, σο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηα πιαίζηα ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο. 

Θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη θαη‟ 
ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο: 

Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ portal θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. 

Δχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ portal ζε βάζε 24 x 7. 

Ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε θαη αλαθνξά πξνβιήκαηνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξνο ησλ 24 σξψλ.   

 

Ξιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) κε θαηάιιειε 
δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix) θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ 
Ξεξηθέξεηα. Ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλσκαιίαο, σζηφζν γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ν ρξφλνο επίιπζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

Ξαξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. 
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Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 

πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ κεηά απφ αίηεκα ηεο ΞΗΛ θαη ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν.  

 

πεξεζία Help Desk γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο, δηαζέζηκε απφ ηηο 10:00 – 

18:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ email. 

 

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδαο 

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαξηήζεη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ηνπ portal νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά ηελ ηζηνζειίδα. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο νξίδεηαη απφ ηελ έλαξμε έσο ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Φηινμελία Ηζηνζειίδαο  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εηήζηα θηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζε server, 

πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην SLA κε 99,99% εηήζην uptime θαη δηαζθάιηζε φισλ ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο (Firewall), δηαδηθαζίεο backup & restore, server management, patching, ππνζηήξημε κεηάδνζεο 
πεξηερνκέλνπ κέζσ CDN, scalability, availability, load balancing. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε κία 
αξρηθή αλάιπζε επί φπνησλ ηερληθψλ ζεκάησλ πξνθχςνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, ζε ζπλεξγαζία κε εθπξφζσπν 

ηεο Ξεξηθέξεηαο (εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο).  Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη αλαθνξά ηνπ 
ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο εληφο 24 σξψλ θαη θαηφπηλ λα πξνβεί ζηελ επίιπζε 
ηνπ.  

 

πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, ν αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, θαζ‟ ππφδεημε ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ αθνκνίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ν 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 
λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο ψξεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζην ζχλνιν δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο: 

● ε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 
● ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο έλαλ ηθαλφ ππξήλα ζηειερψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ:  

α) κε ηελ παξάδνζε ηνπ portal, λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ελνηήησλ ηνπ έξγνπ  

β) κε ηε ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ελνηήησλ ηνπ έξγνπ  

● ή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα εξγαιεία. 

 

Γξάζε 2. Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ 

Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηα Ηφληα λεζηά σο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Ν αλάδνρνο έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ portal κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο αλαγλψζηεο. Ξεξηιακβάλεηαη ε 
δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θεηκέλσλ, φρη κεγαιχηεξσλ ησλ 1.200 ιέμεσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή, 

γαιιηθή, γεξκαληθή, ηηαιηθή, ξσζηθή θαη πνισληθή γιψζζα.  
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Καηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ 

1η Καηηγοπία - Σαξιδιυηικέρ εμπειπίερ:  

Πην portal θηινμελνχληαη ζεκαηηθέο ηζηνξίεο εκπεηξηψλ θαη ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε πξννξηζκφ 
μερσξηζηά, κε ηελ ηερληθή ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο (creative story telling), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ην 

ηνπξηζηηθφ πξντφλ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ζρέδην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ.  

Φσηνγξαθηθφ πιηθφ: Θάζε άξζξν ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 
εχξεζεο, επηινγήο, αγνξάο θαη επηκέιεηαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Πεκεηψλεηαη φηη ην θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ ζπλνδεχεηαη απφ κηθξέο πεξηγξαθέο (captions) θαη ζηηο επηά γιψζζεο.   

 

Πηα άξζξα πξέπεη λα πεξηέρεηαη έλα ελδηαθέξνλ θείκελν κε κηθξέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη 

θσηνγξαθίεο πνπ λα ελεξγνπνηνχλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θνηλνχ. Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν πξνηείλνληαη:   

Έθηαζε θεηκέλνπ κέρξη 1.200 ιέμεηο  

Θεκαηνινγία: πεξηγξαθή πξννξηζκνχ ή ζεκαηηθήο πνπ άπηεηαη ησλ πξννξηζκψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ κε 

πεξηγξαθηθφ θαη εκπλεπζηηθφ ηξφπν.  

Ζ ηζηνξία λα έρεη ππέξηηηιν, ηίηιν ησλ πεξίπνπ 32 ραξαθηήξσλ θαη ππφηηηιν πεξίπνπ 150 ραξαθηήξσλ  

Σξήζε θσηνγξαθηψλ: 1800 x 1200 pixels κε ζεκαηηθή πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ εκπεηξία πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ ηζηνξία. Ρν ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ θάζε άξζξνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 
έλα photogallery πνπ ζα ζπλνδεχεη ην άξζξν.  

Λα ππάξρεη ε επηινγή ζχλδεζεο κε ηα social media ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ή ζρεηηθφ hashtag. 

 

Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ην portal ζα είλαη έηνηκν πξνο δεκνζηνπνίεζε (live) ζα πξέπεη λα 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη αλαξηεζεί ηνπιάρηζηνλ 10 άξζξα, σο αξρηθφ πεξηερφκελν.   

 

2η Καηηγοπία – Θεμαηικέρ εμπειπίερ:  

Αλάπηπμε ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη κελπκάησλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ηελ ηερληθή ηνπ story telling. Ζ 

ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ εθαξκφδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ -ηίηινο θαη ηζηνξία εκπεηξίαο- κε ζηφρν 
ηελ αλάδεημε ηνπ θάζε πξννξηζκνχ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ πξνζθέξεη. Ρα κελχκαηα, αλαπηχζζνληαη ζην 
χθνο θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο αλάγθεο ηεο θακπάληαο, θαη 
απνηππψλνληαη δεκηνπξγηθά (design) γηα πεξαηηέξσ αλάδεημε (campaign branding) ησλ πξννξηζκψλ. Ζ  
αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθθξάδεηαη 

κέζσ ηεο κελπκαηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Ξεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε stories κέρξη 1200 ιέμεηο θαη ηε δεκηνπξγηθή 
απνηχπσζή ηνπο θαη ζηηο επηά γιψζζεο:  

 ζε επίπεδν Ηνλίσλ Λήζσλ (7 ζπλνιηθά) 
 ζε επίπεδν Ξεξηθεξείαο Ηνλίσλ Λήζσλ  
 ζε επίπεδν εκπεηξηψλ - θνηλέο γηα ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ φπσο:  

 Luxury Sun & Beach  
 Family Sun & Beach  
 Lifestyle Sun & Beach  
 Romance Sun & Beach  

 Nightlife Sun & Beach  
 Cultural Sun & Beach  
 Unspoiled Sun & Beach  

 Action Sun & Beach  
 Couples Sun & Beach  
 LGBT Sun & Beach  
 Senior Sun & Beach  
 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 
 Ξνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 
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 Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο 

 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 
 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο  

Ρα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλήθνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 
Λήζσλ πνπ κφλε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε απηψλ. Ρα παξαδνηέα ζα παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία 
ηεο ΞΗΛ, ζε κνξθή pdf, .jpeg, .ai θαζψο θαη σο   αλνηρηά αξρεία γηα ηε κειινληηθή ηνπο επεμεξγαζία, 
εθφζνλ απηή θξηζεί αλαγθαία απφ ηελ ΞΗΛ. Πηα visuals ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ην ινγφηππν ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ ΔΝΡ. 

 

Γξάζε 3. Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 
Νήζσλ 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε θσηνγξάθηζε ζε επηιεγκέλα ζεκεία- πξννξηζκνχο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βάζεο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ρξήζε ζηηο δξάζεηο πξνβνιήο. Ζ ζεκαηνινγία ηεο θσηνγξάθηζεο βαζίδεηαη ζηα 

πξντφληα θαη ηηο εκπεηξίεο, φπσο απνηππψλνληαη ζην Marketing Plan ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, αιιά 
θαη ζην πιάλν ζηξαηεγηθήο πεξηερνκέλνπ, φπσο απηφ έρεη απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 γηα ηελ 
παξαγσγή ησλ videos.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θσηνγξάθηζε ζηα λεζηά 
ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη ππάξρνλ πιηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ απφ 
πξνεγνχκελεο δξάζεηο θαη πιηθφ απφ ηξάπεδεο εηθφλαο, εθφζνλ ρξεηαζηεί.  

 

Ρν πιάλν παξαγσγήο ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη:  

 Ρε θσηνγξάθηζε θαη' ειάρηζηνλ ζηα λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ δηαζέηνπλ 
αεξνδξφκην (φρη απνθιεηζηηθά δηεζλέο). 

 Ρνπο πξννξηζκνχο πνπ ζα πινπνηεζνχλ γπξίζκαηα (ζε επίπεδν λεζηψλ θαη ηδηαίηεξσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο).   

 Ρηο εκπεηξίεο, εθδειψζεηο ή άιια δξψκελα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φηη ρξήδεη αλάδεημεο.  

 

Ζ πινπνίεζε ηεο θσηνγξάθηζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ είλαη εθηθηή, εθφζνλ ν 
αλάδνρνο δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη πσο ε κηα δξάζε δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο 

δεχηεξεο δξάζεο.  

 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, επηκέιεηα θαη ην θφζηνο ηεο 
θσηνγξάθηζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Δμεηδηθεπκέλε νκάδα παξαγσγήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ζέζεηο  
εξγαζίαο: θσηνγξάθν, βνεζφ θσηνγξάθνπ, ππεχζπλν παξαγσγήο  

 Ρνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θψηα θ.α.) 
 Κεηαθίλεζε ζπλεξγείνπ ζηνπο πξννξηζκνχο, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαη έμνδα εζσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ, δηακνλή θαη ζίηηζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζπκκεηερφλησλ  

 Ζζνπνηνί - Ξαξνπζηαζηέο (πξσηαγσληζηέο, βνεζεηηθνί εζνπνηνί) θαη επηκέιεηα styling  
 Δλνηθίαζε ρψξσλ (ελδεηθηηθά: άδεηα εηζφδνπ θαη θηλεκαηνγξάθεζεο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).  
 Πθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζθελνγξαθηθέο αλάγθεο 

 

Ρα ζεκεία πνπ ζα απνηππσζνχλ θσηνγξαθηθά ζα νξηζηνχλ απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε επίπεδν 
επηθνηλσληαθήο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 
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Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ρα αξρεία πξέπεη λα είλαη ιήςεο RAW Format ψζηε λα εκπεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ ρξσκαηηθψλ ηφλσλ θαη 
δηαβαζκίζεσλ αληίζεζεο (Color Tone Dynamic Range) θαη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ επαγγεικαηηθή 
θάκεξα κε αηζζεηήξα 18 Megapixels minimum).  

Scale resolution 300 dpi, κεγάιε πιεπξά θσηνγξαθίαο  

7.000 pixels minimum.  

Θα παξαδνζνχλ ηφζν ζε πιήξε αλάιπζε ζε αξρείν RAW 300 dpi, φζν θαη ζε ρακειή αλάιπζε (72 dpi), γηα 
ιεπηνκεξή πξνβνιή θαη πξνβνιή κηθξνγξαθίαο αληίζηνηρα.  

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαγξάθνληαη θαηά ηε δηαδξνκή επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ζην Metadata File Info ησλ θσηνγξαθηθψλ αξρείσλ.  

Ζ Ρερληθή Δπεμεξγαζία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ςεθηαθά ζε αξρεία .raw θαη ζηε ζπλέρεηα απηά λα 

απνζεθεχνληαη ζε αξρεία  compressed .jpg.  

 

To Tone & Color Grading πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε φξηα αζθαιείαο πνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηα 110 % 
Saturation & 110 % Black Levels.  

Ρν ηειηθφ κέγεζνο σο δηάζηαζε θαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ σο Κεγέζπλζε 
πεξηζζφηεξν απφ ην + 1/3 ηεο δηάζηαζεο θαη αληίζηνηρα πεξηζζφηεξν απφ ην + 1/3 ηεο αλάιπζεο ηεο ιήςεο 

(130% Blow Up). 

 

Νη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εμήο ηερληθά–αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα είλαη ηερληθά άξηηεο (θαζαξέο, επθξηλείο εθηφο αλ δείρλνπλ ζηνηρεία θίλεζεο φπσο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζσζηά θσηηζκέλεο ρσξίο «θακέλεο» πεξηνρέο). 

 Λα είλαη θαιαίζζεηεο θαη λα πξνβάιινπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ θαη λα κελ 
πεξηιακβάλνπλ ζθνππίδηα, θαιψδηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη δηαθεκηζηηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ άζρεκε εληχπσζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο. 
 Πε θσηνγξαθίεο εηδηθψλ ρψξσλ ή θαηαζηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. κάξθεο, ινγφηππα εηαηξηψλ) θαζψο ε Ξεξηθέξεηα Ησλίσλ Λήζσλ δελ έρεη ην 

δηθαίσκα δηαθήκηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 Ζ θσηνγξάθηζε θπξίσο ησλ πνιπθσηνγξαθεκέλσλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

ελδηαθέξνπζα θαη πξσηφηππε. 
 Πην ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηφζν νξηδφληηεο φζν θαη θάζεηεο 

ιήςεηο. 
 Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θσηνγξάθηζεο (ηερληθέο θαη εξγαιεία ιήςεο, επεμεξγαζία θαη 

δηαηηζέκελε αλάιπζε) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο θαη νη «θσηνγξαθηθέο» ηερληθέο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην είδνο ησλ ζεκάησλ (πρ εθζέκαηα κνπζείσλ, παξαιίεο, κλεκεία, εθδειψζεηο 
θιπ). 

Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

 Φσηνγξαθίεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ: Γηα θσηνγξαθίεο ηχπνπ παλνξάκαηνο, έλαο επξπγψληνο θαθφο 
απαηηείηαη, δηφηη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ιήςεσλ γηα ηελ θάιπςε κηαο ζθελήο. Δίλαη 
απαξαίηεην ην κεγάιν βάζνο πεδίνπ θαη ε εληαία θσηνκέηξεζε (γηα λα απνθεπρζνχλ ζθηέο). 

 Φσηνγξαθίεο θηηξίσλ: Πηα θηήξηα, ν επξπγψληνο θαθφο (παξφηη αξθεηά απνηειεζκαηηθφο) δελ είλαη· 
ηφζν θαηάιιεινο επεηδή θάλεη ηηο θάζεηεο γξακκέο λα ζπγθιίλνπλ. Αλη' απηνχ πξνηηκάηαη θαθφο 

ειέγρνπ πξννπηηθήο. Ρν πιήζνο ησλ θσηνγξαθηψλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θηεξίνπ. Όπσο 
θαη ζηηο θσηνγξαθίεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα (π.ρ. θάπνηα 
κεηφπε), ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο κε ηε ρξήζε ηειεθαθνχ. 

 Φσηνγξαθίεο εθζεκάησλ: Γηα ηε θσηνγξάθηζε απφ πάξα πνιχ θνληηλέο απνζηάζεηο ζε εμαηξεηηθέο· 
πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη θαθνί macro. 
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Γξάζε 4. Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ (webisodes) ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ  

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξαγσγή video πιηθνχ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ηεο. Ρν video πιηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα αλαδεηθλχεη, κε κνληέξλα εηθαζηηθή θαη ζχγρξνλε ηερληθή 

επεμεξγαζία, ην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ζα θαηαγξάθεη ηε 
κνλαδηθφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ κέζα απφ ηελ πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ, 
ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζηηγκψλ θαη εκπεηξηψλ θαινθαηξηψλ δηαθνπψλ θαη 
πξννξηζκψλ.  

Ρα videos ζα παξνπζηάδνπλ κε θαηλνηφκν, δεκηνπξγηθφ θαη εκπεηξηθφ ηξφπν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ 
Ηνλίσλ Λήζσλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηνπο πξννξηζκνχο ηνπ. Θα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 
θηλεκαηνγξάθεζεο θαη ζε δηεζλείο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειήο πνηφηεηαο θαη παγθνζκίνπ 

επηπέδνπ απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ-ζηφρν. 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα, ν εμνπιηζκφο βηληενζθφπεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηερληθέο πξνζδηαγξαθέο: 

 capture format RAW 

 minimum 10-bit Log Processing 

 minimum 4K 

 sensor type: Super 35 

A) Γεκηνπξγία concept & video story  

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηνπ αλαθνξηθά κε ην concept, ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε 
ησλ video, θαζψο επίζεο θαη ηα ζελάξηα γηα θάζε video ρσξηζηά.  

Ρα ζελάξηα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, ε νπνία ζα θαηαζέζεη 
ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ. Ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 
ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε απφ 
ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.  

Κε ηελ έγθξηζε ησλ ζελαξίσλ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηα ζελάξηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα 

νπνία ζα ππνβιεζνχλ εθ λένπ γηα έγθξηζε.  

Ζ παξνχζα ππφ-δξάζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο κε 

ηνλ αλάδνρν.  

 

ινπνίεζε γπξηζκάησλ ζηα λεζηά ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ  

Πηε ζπλέρεηα, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ 
πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ.  

Ρν πιάλν παξαγσγήο ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη:  

Ρε βηληενζθφπεζε θαη' ειάρηζηνλ ζηα παξαθάησ λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ: Θέξθπξα, 
Ξαμνί/Αληίπαμνη, Ηζάθε, Ιεπθάδα, Θεθαινληά θαη Εάθπλζνο, ήηνη έμη ζπλνιηθά λεζηά. Ρνπο πξννξηζκνχο πνπ 
ζα πινπνηεζνχλ γπξίζκαηα (ζε επίπεδν λεζηψλ θαη ηδηαίηεξσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο).   

Ρηο εκπεηξίεο, εθδειψζεηο ή άιια δξψκελα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φηη ρξήδεη αλάδεημεο.  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, επηκέιεηα θαη ην θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Κεηαθίλεζε ζπλεξγείνπ ζηνπο πξννξηζκνχο, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαη έμνδα εζσηεξηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ, δηακνλή θαη ζίηηζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζπκκεηερφλησλ  

 Ζζνπνηνί – παξνπζηαζηέο (πξσηαγσληζηέο, βνεζεηηθνί εζνπνηνί), φπνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 
παξαγσγή, θαη επηκέιεηα styling  
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 Δλνηθίαζε ρψξσλ (ελδεηθηηθά: άδεηα εηζφδνπ θαη θηλεκαηνγξάθεζεο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).  

 Πθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζθελνγξαθηθέο αλάγθεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ 
απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη ηελ εγγξαθή ησλ πιάλσλ ζε Full HD κνξθή, γηα δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε 
θάζε κνξθή ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο.  

Ζ πινπνίεζε γπξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ κε απμεκέλε 
ηνπξηζηηθή θίλεζε, πνπ εμππεξεηεί ηε ιήςε πιάλσλ θαινθαηξηλψλ εκπεηξηψλ θαη ρξσκάησλ, ιακβάλνληαο 
φκσο ππφςε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο νπησο ψζηε ην απνηειεζκα λα είλαη πςειήο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη 

αηζζεηηθά αξηην.  

 

Β) Δπεμεξγαζία ζην studio – post production 

Υο ζπλέρεηα ησλ γπξηζκάησλ θαη κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε παξαγσγή ησλ videos, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα δηαζθαιίζεη ηελ επεμεξγαζία ζην studio, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Αμηνπνίεζε πιάλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα γπξίζκαηα   

 Έξεπλα, επηινγή θαη αγνξά πιάλσλ απφ ηξάπεδεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Αμηνπνίεζε πιάλσλ απφ ππάξρνπζεο πεγέο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη πξνεγνχκελσλ 
δξάζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Γεκηνπξγηθή επηκέιεηα  
 Montage κε ζπλδπαζκφ πιάλσλ απφ ηα γπξίζκαηα θαη πιάλσλ αξρείνπ ή απφ ηξάπεδεο πιηθνχ 
 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ θαη γξαθηζηηθψλ επξεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα supers, design elements 
 Έλζεζε supers θαη γξαθηθψλ 
 Δπεμεξγαζία πξσηφηππεο κνπζηθήο θαη δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία 

ή θαη ηνλ πξννξηζκφ    
 Έξεπλα, επηινγή θαη αγνξά κνπζηθήο απφ κνπζηθή βηβιηνζήθε θαη δηθαηψκαηα γηα ρξήζε ζε ςεθηαθά 

θαη ηειενπηηθά κέζα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ απαηηείηαη  
 Δπηκέιεηα ήρνπ, Sound FX & design 
 Κεηάθξαζε & ππνηηηιηζκφο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
 Δθθψλεζε θαη ακνηβέο εθθσλεηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) 

 Κεηαγξαθή ησλ πιηθψλ 
 Composition 

 Θσδηθνπνίεζε ηειηθνχ πξντφληνο (encoding, transcoding) 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ 7 - Δλέξγεηεο θαη δξάζεηο ςεθηνπνίεζεο  

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Ν ζχγρξνλνο ςεθηαθφο θφζκνο είλαη βαζηθφο ππιψλαο επηθνηλσλίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Νη 
δηαδξαζηηθέο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ σο κέζα επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 
ελεκέξσζεο ησλ ηνπξηζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε 
πεξηερνκέλνπ, ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο επηινγέο δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Γξάζε 1 – Mobile application 

O αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα αλαπηχμεη εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα (mobile phones) θαη θηλεηέο 

ζπζθεπέο (pads) κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε δηάδξαζε κε ην θνηλφ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ 
απφ ηνπο ρξήζηεο (user generated content). H εθαξκνγή ζα αλαπηπρζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα είλαη 
ζπκβαηή κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα IOS, Android θαη δηαζέζηκε απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 
εθαξκνγψλ Appstore θαη Playstore. 
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Αηζζεηηθή θαη Διθπζηηθφηεηα 

Ζ αηζζεηηθή ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα αθνινπζεί ην Material Design, ψζηε λα έρεη νηθεία αίζζεζε γηα ην 
κέζν ρξήζηε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί κε θαηάιιεια ξπζκηζκέλα ρξψκαηα θαη γξακκαηνζεηξέο 
ζχκθσλα κε ηελ Δηαηξηθή Ραπηφηεηα. 

Δπεθηαζηκφηεηα θαη ζπληήξεζε 

Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη επεθηαζηκφηεηαο, θαζψο θαη λα 
παξέρεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη ζπζθεπέο. Ζ εθαξκνγή ζα ηξέρεη κε native θψδηθα 
ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (iOS θαη  θη φρη πβξηδηθέο ιχζεηο φπσο HTML.) 

Ππκβαηφηεηα & Ξξνζαξκνζηηθφηεηα 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε ζπζθεπέο Android θαη iOS κε δηάθνξεο 
αλαιχζεηο θαη κεγέζε νζνλψλ. 

 

Γξάζε 2 – Δλέξγεηεο mobile marketing 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε πινπνίεζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζε ρξήζηεο θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ. 

Πηφρνο ηεο ηξέρνπζαο δξάζεο είλαη ε πξνψζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κελπκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ πξνο ηα θνηλά ζηφρνο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ website, απφ ηηο αγνξέο ζηφρνο.  

 

Πηφρνη Δπηθνηλσλίαο: 

Ζ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο γηα ηα Ηφληα Λεζηά, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

Ζ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο, γηα ηα Ηφληα Λεζηά κέζα απφ πξσηνγελέο, 
πξνσζεηηθφ πεξηερφκελν, θεηκέλνπ, video θαη εηθφλαο. 

Ζ επαθξηβήο ζηφρεπζε, εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ λα ηαμηδέςνπλ γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα θαη 
επηπιένλ εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε άκεζα αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ε 

Ξνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε Ρνπξθία θαη ε Ηηαιία. 

Ξιάλν Ξξνψζεζεο  

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλε αλαιπηηθή πξφηαζε πξνγξάκκαηνο επηθνηλσλίαο ζε ρξήζηεο 
θηλεηψλ ηειεθψλσλ (smartphones), ιακβάλνληαο ππφςε  α) ηηο δηεζλείο ηάζεηο σο πξνο ηελ πεξίνδν 
θξάηεζεο, β) ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηε δηείζδπζε ζε ηκήκαηα αγνξάο κε βάζε ην 

πξνθίι θαη ηελ ηαμηδησηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνηλνχ, γ) ηε βέιηηζηε ζρέζε απνηειεζκάησλ θαη θφζηνπο  θαη 
δ) ηε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ηεο σο ηνπξηζηηθνί 
πξννξηζκνί.  

Ζ πξφηαζε, πξηλ ηελ πινπνίεζε, ηίζεηαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ κε αλαθνξά ζηελ 
αλάιπζε ηνπ θφζηνπο, ζηελ επηινγή ησλ Κέζσλ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πξνβιεπφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ν Αλάδνρνο θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξφηαζεο ζα πξέπεη λα επηιέμεη απνηειεζκαηηθά Κέζα αλάινγα κε ηηο 

αγνξέο ζηφρεπζεο θαη ηα θνηλά ζηφρνο.  

Θαηά ην ζρεδηαζκφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηελ νπηηθή ηαπηφηεηα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 

Λήζσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ εληαίν ζρεδηαζκφ ηεο σο ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ θαη λα αμηνπνηήζεη ην 
νπηηθφ θαη δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέρξη ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζηελ 
ηζηνζειίδα θαη ηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. 

Κεηά ηελ επηινγή ηνπ ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαηά ηα αλσηέξσ:  

 ηελ θαηάξηηζε , εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ελφο πιάλνπ επηθνηλσλίαο ρξνληθά θαηαλεκεκέλνπ 
(ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) θαη θνζηνινγεκέλνπ, κε ηεθκεξησκέλε ηελ απ νηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηηο νκάδεο θνηλνχ – ζηφρνπ (target 

groups) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρέο.  
 ηελ πινπνήεζε ησλ ηειηθά πξνθξηλν́κελσλ ελεξγεησ́λ κε βάζε ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιεη ν 

Αλάδνρνο θαη εγθξήλεη ε Αλαζέηνπζα Αξρέ, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο  

 ηε ζπλερέ ππνζηέξημε ζε ζέκαηα Ξιεξνθν́ξεζεο θαη Γεκνζην́ηεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρέο θαηά 
ηελ πινπνήεζε ηνπ ζπλνιηθνπ́ έξγνπ.  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο:  

 Λα ηεξεζνχλ νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο πεξί δεκνζηφηεηαο φπσο πξνβιέπνληαη γηα ην 

πξφγξακκα ΔΠΞΑ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο 
γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.  

 Ν ηξφπνο ζχλζεζεο θαη ζρεδίαζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ είλαη ειεχζεξνο, αιιά ην γξαθηζηηθφ 
χθνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη άςνγεο αηζζεηηθήο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
αλαγλσζηκφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 Ρν δεκηνπξγηθφ πνπ ζα παξαδνζεί (ηειηθέο καθέηεο, ζρέδηα θαη ςεθηαθά αξρεία) ζα πξέπεη λα είλαη 
έηνηκα γηα αλαπαξαγσγή θαη πιήξσο επεμεξγάζηκα γηα κειινληηθή ρξήζε. Όια ηα ηειηθά αξρεία ζα 

παξαδνζνχλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 Νη κεηαθξάζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ πξέπεη λα γίλνπλ απφ πηζηνπνηεκέλν κεηαθξαζηή ή 
κεηαθξαζηηθή εηαηξεία θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη έγθπξε κεηάθξαζε.  

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 
θαη ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 
λα ππνβάιεη πξνζρέδηα ησλ δεκηνπξγηθψλ πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπο γηα έιεγρν θαη έγθξηζε 

ηνπο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.   

Κεληαία Αλαθνξά  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θακπάληαο πξνψζεζεο, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιεη κεληαία αλαθνξά (report) 
πνπ ζα θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημε ηεο θακπάληαο, θαηαγξάθνληαο:  

Ρελ απφδνζε ηεο θακπάληαο κέζσ ηνπ θπξίνπ δείθηε απφδνζεο αλά ζηφρν θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο 
δεπηεξεχνληεο δείθηεο ζπλαξηήζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

Βειηησηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο (αιιαγή κείγκαηνο, αιιαγή ζηφρεπζεο ρσξψλ, θνηλνχ 
θιπ.)  

Γξάζε 3- Φεθηαθνί ράξηεο 

Ζ εθαξκνγή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο ζε ράξηε, ψζηε ν επηζθέπηεο λα 
κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ρν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα θάζε 

δηαδξνκή ζα παξνπζηάδεηαη απηφλνκα, ζε μερσξηζηή ζειίδα κέζα ζηελ εθαξκνγή, θαη ζα πεξηιακβάλεη 
θείκελα θαη θσηνγξαθίεο ζρεηηθά κε ηελ θάζε πξφηαζε. 

Γξάζε 4 - Φεθηαθά Θεκαηηθά Tours 

Πηελ εθαξκνγή  ζα παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε εηδηθή ελφηεηα φζν θαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ ραξηψλ ςεθηαθά 
ζεκαηηθά tours γηα ηηο θχξηεο εκπεηξίεο ησλ πξννξηζκψλ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θα επηιερζνχλ ζεκαηηθά tours 
πνπ ζα πξνβάινπλ ηφζν ηα λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη εκπεηξίεο θαη ηνπξηζηηθά 

πξντφληα, φπσο απνηππψλνληαη ζην Marketing Plan ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Γξάζε 5- Δηθνληθέο δηαδξνκέο 

Ζ εθαξκνγή ζα εκθαλίδεη δηαδξνκέο, φπσο κνλνπάηηα, πνπ ζα έρνπλ ραξηνγξαθεζεί θαη ζα έρνπλ 
απνζεθεπηεί ζε ςεθηαθή κνξθή ζχκθσλε κε ην πξφηππν  Keyhole Markup Language (KML) έθδνζε 2.3,  

φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην Open Geospatial Consortium (OGC). Ρν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα 
πεξηιακβάλεη θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη γηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη video. 

Απνζήθεπζε θαη ζπγρξνληζκφο 

Ζ εθαξκνγή ζα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κεξηθψο ρσξίο ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Θα ζπγρξνλίδεηαη ην 
βαζηθφ πιηθφ, φπσο ε ραξηνγξάθεζε θαη νη εηθνληθέο δηαδξνκέο. Ρν επηπιένλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζα 
δηαηίζεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε, ψζηε λα κελ θαηαιακβάλεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 
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ρψξνπ ηεο ζπζθεπήο. Πε πεξίπησζε θαηάξγεζεο απφ ην δηαρεηξηζηηθφ ηεο web based πιαηθφξκαο, ηφηε 

πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

Ζ απνζήθεπζε εληφο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (SQLite) αιιά θαη 
δνκεκέλα αξρεία (XML), πνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη ζην παξαζθήλην.  

Γηαρείξηζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ 

Ρν νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζα απνζεθεχεηαη πξνζσξηλά εληφο ηεο ζπζθεπήο ηνπ ρξήζηε, αιιά ζα πξέπεη ε 
εθαξκνγή λα θάλεη δηαρείξηζε ψζηε ν κέγηζηνο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ απηά ηα αξρεία λα είλαη 20MB. 

Γηάδνζε 

Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη κεραληζκνχο δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ησλ γλσζηφηεξσλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ θαη πιαηθνξκψλ επηθνηλσλίαο (Facebook, VK, Viber, WhatsApp, FB Messenger). Νη πιεξνθνξίεο 
απηέο είλαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη νη δηαδξνκέο. Πηα δίθηπα πξέπεη λα δηαδίδεηαη έλαο ζχλδεζκνο. Ν 

ζχλδεζκνο ζα εκθαλίδεηαη ζπλνδεπφκελνο απφ ηίηιν,  εηθφλα θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. Όηαλ θάπνηνο 
ρξήζηεο παηάεη ην ζχλδεζκν, ηφηε ζα ηνλ πξνηξέπεη λα θαηεβάζεη θαη λα αλνίμεη ηελ εθαξκνγή ψζηε λα 
κάζεη πεξηζζφηεξα. Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα αλνίγεη εκθαλίδνληαο ηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 
ζχλδεζκν πνπ πάηεζε λσξίηεξα. 

Ν ζηφρνο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ην λα πξνζειθπζηνχλ πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο, αιιά θαη λα κνηξαζηνχλ 
νη ρξήζηεο πεξηερφκελν πνπ αλαθάιπςαλ εληφο ηεο εθαξκνγήο. 

Γηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ραξηνγξάθεζεο, εηθνληθψλ δηαδξνκψλ, ζα γίλεηαη απφ θεληξηθή web based πιαηθφξκα. Ζ 
πιαηθφξκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη απηνκαηνπνηεκέλε 
ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα παξέρεη ην απαξαίηεην API γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ κε 
ηελ εθαξκνγή.  

 

Ζ ππνδνκή φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα είλαη ζε πεξηβάιινλ πνπ είλαη απφιπηα 

ζχκθσλν κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (PII). 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ 8 - Πξνβνιή ηεο Π.Ι.Ν. ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Ρα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα ηεο ςεθηαθήο πξνψζεζεο θαη δίαπιν 
επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο κε ην θνηλφ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γξάζεο είλαη ε 
ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο παξνπζίαο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο, ηελ 
αλάδεημε ηεο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ. Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
Γξάζεο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ππν-δξάζεηο:  

Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ επηθαηξνπνίεζε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ινγαξηαζκψλ ζηα επηιεγκέλα ςεθηαθά κέζα θαη ηε ζηαζεξή δηαρείξηζε ησλ 
ινγαξηαζκψλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 

Γξάζε 1: Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ: ηξαηεγηθή ζηφρεπζε αγνξψλ θαη KPIs θαη 
Οδεγφο Υξήζεο γηα φινπο ηνπο πξννξηζκνχο 

Πηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ν αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζηφρεπζε αγνξψλ θαη λα ζέζεη ΘΟΗs 
κέηξεζεο απνηειεζκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη νινθιεξσκέλν ζρέδην 
δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, λα αμηνινγήζεη ηα ππάξρνληα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

θαη λα πξνηείλεη αλάπηπμε λέσλ αλ απηφ θξίλεηαη σθέιηκν γηα ηελ ΞΗΛ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε δπν άμνλεο: 

 Πηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζαλ ζχλνιν 
 Πηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, εμεηδηθεπκέλε αλά λεζί. 
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Αλάπηπμε θαη νκνηνκνξθία 

Ζ αλάπηπμε ησλ Ινγαξηαζκψλ Κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηελ 
αηζζεηηθή θαη ηελ ζπιινγηζηηθή πνπ είλαη δηακνξθσκέλν ην γεληθφηεξν ςεθηαθφ απνηχπσκα ηεο ΞΗΛ, λα 
παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν, μεθάζαξν ζηνλ αλαγλψζηε/ρξήζηε θαη δπλεηηθφ επηζθέπηε. 

Γξάζε 2: Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο 
κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθπνλεζεί ζηελ Γξάζε 1. Νη ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηηο πιαηθφξκεο ηνπ Facebook, ηνπ Twitter ηνπ Instagram, ηνπ linkedIn 
θαη ηνπ YouTube. Νη ινγαξηαζκνί ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά:  

 www.Facebook.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην Facebook κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ 
πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  

 www.twitter.com: Τεθηαθή ζειίδα ζην Twitter κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ 
εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
 www.Instagram.com: Τεθηαθή ζειίδα ζην Instagram κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εηθφλσλ, ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ηνπ παικνχ ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ κέζα απφ δεκηνπξγηθέο θσηνγξαθίεο ησλ Ηνλίσλ 
Λήζσλ 

 www.LinkedIn.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην LinkedIn κε ζηφρν ηελ 
πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ 
πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε θχξην 
ζηφρν επαγγεικαηίεο 

 www.youtube.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην youtube κε ζηφρν ηελ 

πξνβνιή ησλ βίληεν πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πινχην ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ 

 

Γξάζε 3: Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

Ξεξηιακβάλεηαη ε ζπλερήο δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε πξνηξνπήο ηνπ θνηλνχ γηα επηινγή ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ γηα δηαθνπέο. Ρν πεξηερφκελν είλαη 
ζχκθσλν κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Πην πεξηερφκελν πεξηιακβάλνληαη, φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ ηχπνπ πεξηερνκέλνπ: 

 Θεηκελνγξάθεζε (posts) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Ρν χθνο ηεο θεηκελνγξάθεζεο 
δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ΚΘΓ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
θάζε κέζνπ (Δλδεηθηηθά: Ρν χθνο ηνπ post ζην Facebook είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην post ζην 
Twitter.) 

 Γεκηνπξγηθέο εθαξκνγέο, φπσο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, φπσο (φρη πεξηνξηζηηθά): 
 Infographics / Pictographics. Σξήζε illustration γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηιεγκέλνπ αθεγήκαηνο 

βάζεη ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο (έσο 1 αλά κήλα) 
 Creative posts – αλαξηήζεηο κε εηθαζηηθή επηκέιεηα πξνο βέιηηζηε απφδνζε θαη shareabilitiy 
 Live Facebook posts 
 Instagram Stories 
 Creative Posters. Γεκηνπξγηθέο εθαξκνγέο ή πξνζαξκνγέο εηθαζηηθψλ βάζεη ηεο εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθήο ηδέαο (concept) 
 Gifs. Γεκηνπξγία branded GIFs απφ video πιηθφ πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ κε πξσηφηππν θαη 

δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηα λεφηεξα θνηλά 

Γξάζε 4: Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

Πηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, πεξηιακβάλεηαη ε ζπλερήο πξνψζεζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ γηα θάζε ςεθηαθή πιαηθφξκα ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηηο αγνξέο ζηφρνπο θαη 
ελέξγεηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο κειψλ. Ππγθεθξηκέλα:   

http://www.facebook.com/aegeanislands.gr
http://www.twitter.com/AegeanIslands
http://www.instagram.com/aegeanislands/
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FACEBOOK 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη πξνο έγθξηζε 15 εκέξεο πξηλ ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ). Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   

 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπο    
 Δλέξγεηεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο Facebook page, φπσο ελδεηθηηθά Likes 

ζε άιιεο ζρεηηθέο ηνπξηζηηθέο ζειίδεο ή/θαη digital influencers, αιιειεπίδξαζε ζε αλαξηήζεηο 
άιισλ ζειίδσλ θιπ. 

 Ξξνζζήθε πιηθνχ ζε ππάξρνληα photo&video albums θαη δεκηνπξγία λέσλ. 
 Ληχζηκν ησλ ζειίδσλ κε πηζαλά activations /campaigns πνπ ηξέρνπλ ηελ εθάζηνηε πεξίνδν 

 Δπηινγή θαη share ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο 

TWITTER 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ).  Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδαο ηνπο    
 Follow / Mention ζε άιιεο ζειίδεο  
 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

INSTAGRAM 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζε πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ). Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην – Πεπηέκβξην, κε ζρνιηαζκφ ζηα αγγιηθά. 
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην – Γεθέκβξην, κε ζρνιηαζκφ ζηα αγγιηθά.  
 Δλέξγεηεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο ελδεηθηηθά Likes ζε 

άιιεο ζρεηηθέο ηνπξηζηηθέο ζειίδεο ή/θαη digital influencers, αιιειεπίδξαζε ζε αλαξηήζεηο άιισλ 
ζειίδσλ θιπ. 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ hashtags αλά αλάξηεζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο  

 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

LINKEDIN 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ).  Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδαο ηνπο    
 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

YOUTUBE 

 Αλάξηεζε videos, επηθαηξνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε ππάξρνληα videos (Ρίηινο, Ξεξηγξαθή, 
annotations, infocards, Tags θιπ.) 

 Άξηηα νξγάλσζε ηεο landing page ηνπ θαλαιηνχ 

 Γεκηνπξγία playlists 

 Δλέξγεηεο γηα πξνζέιθπζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ 
 Πχλδεζε ηνπ θαλαιηνχ κε ηηο ππφινηπεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 

Θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θη έιεγρνο πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεζηψλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρφιηα, απφςεηο 

πνπ εθθξάδνληαη) θαζψο θη ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ κέζσ εξσηήζεσλ, απαληήζεσλ ή πξνηάζεσλ γηα ηελ 
επίηεπμε δηάδξαζεο. Θαηά πεξίπησζε, θαη φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλάδνρν γηα απαληήζεηο, δηεπθξηλίζεηο ή άιια ζέκαηα.  Ξεξηιακβάλεη: 
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 Monitoring θαη moderation, φπσο ελδεηθηηθά παξαθνινχζεζε mentions θαη tagging ησλ accounts, 

hashtag tracking θιπ. 
 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ (απαληήζεηο, likes, δηαγξαθή ή απφθξπςε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) 
 Γηάδξαζε θαη δηάινγνο κε ην θνηλφ  

 Απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα  
 FAQ: Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε FAQ βάζεη κελπκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ δηακνξθσζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ. 
 
Γηάξθεηα ζχκβαζεο- Υξνλνδηάγξακκα - Παξαδνηέα ηνπ Έξγνπ αλά Τπνέξγν 

Η κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε δε 

ιήμε ηεο φρη αξγφηεξα απφ ηελ 31/12/2023.  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ ζπληζηά αληηθεηκεληθή αδπλακία 
εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ρσξίο αχμεζε 
ηνπ ηηκήκαηνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε ηεο Πχκβαζεο, κεηά ηελ φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε 
ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ απψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ 2014-2020. 

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 
παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο 
ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
5.2.2 ηεο δηαθήξπμεο. 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 

ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:   

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Γεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π2: Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη 

ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ (15.000 ιέμεηο θαη 
ειάρηζην) 

Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Π3: Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
εκπεηξηψλ (200 θαη ειάρηζην) 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π4: Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ 
(webisodes, 3 θαη ειάρηζην) 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 7 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 

ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:   

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Mobile application Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Π2: Δλέξγεηεο mobile marketing Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Π3: Φεθηαθνί ράξηεο Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Π4: Φεθηαθά ζεκαηηθά tours Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
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ζχκβαζεο 

Π5: Δηθνληθέο δηαδξνκέο   
Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 8 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:   

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π2: Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο  Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π3: Γεκηνπξγία content Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π4: Έθζεζε γηα ηε Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε 
πεξηερνκέλνπ 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

Πηελ Ξξνζθνξά ηνπο νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα παξαζέζνπλ αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ, 
ζπκβαηφ κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο Έξγνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

 

2.4. Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  
 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή  Ξαξαιαβήο ε νπνία 
έρεη νξηζηεί κε ηελ απφ 383-19/2018 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 
θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαιαβή (ηκεκαηηθέο θαη νξηζηηθή) ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ ππνβνιή πξνο 
έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή. 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο είλαη:  

i. Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν.  

ii. Ζ ζπκβαηηθή επίβιεςε, ε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ.  

iii. Ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν.  

iv. Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

H παξαιαβή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, ζα γίλεηαη θαηά ηνλ ρξφλν 
πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 αλάινγα κε ηα εθεί αλαθεξφκελα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. Θάζε επηκέξνπο 
παξαδνηέν ζα παξαδίδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα εμήο:  

i. ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο,  

ii. ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε 
ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  

θαη εθδίδεη Ξξσηφθνιιν Ρκεκαηηθήο Ξαξαιαβήο γηα ηα επηκέξνπο παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. Ξξσηφθνιιν 
Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο εθδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελεο πξνβιέςεηο 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φπσο αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ απφ ηνλ Αλάδνρν είηε εγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ην παξαδνηέν, είηε 
ππνδεηθλχεη ζηνλ Αλάδνρν ζπγθεθξηκέλεο δηνξζψζεηο/ πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη νξηζκέλε πξνζεζκία εληφο 
ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηνξζψζεηο απηέο. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
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ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 
θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα 
θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

Αλ παξέιζεη δηάζηεκα πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο εθάζηνηε 
παξαδνηένπ άλεπ ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ/πξνζαξκνγψλ 
απφ ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ηεθκαίξεηαη ε ζησπεξή απνδνρή (παξαιαβή) απηνχ.  
Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε παξαδνηέσλ ή/θαη ππεξεζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ή 
θαζπζηέξεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, ηεο αλσηέξσ 
παξαγξάθνπ, πέξαλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθαξκφδνληαη ηα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν πεξί πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο εθ κέξνπο 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηα παξαθάησ. 
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 
αλάδνρνο. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 
ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη 
λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα 
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 
νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 
απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 
218 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε 
φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή /θαη παξαδνηέσλ κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, 
πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε 
θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 
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ΜΔΡΟ Β-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Υξεκαηνδφηεζε  

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, Θσδ. ΠΑ ΔΞ0221. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. 
ελάξηζ. έξγνπ 2017ΔΞ02210046). 

Ζ ζχκβαζε απνηειεί ηα ππνέξγα Λν 1, 7 θαη 8 ηεο Ξξάμεο:«Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 
πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ.» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ηφληα Λεζηά 2014-2020» κε βάζε 
ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 1594/02-11-2017 ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Λήζσλ θαη έρεη ιάβεη 
θσδηθφ MIS 5008068. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ εζληθνχο 
πφξνπο κέζσ ηνπ ΞΓΔ . 

1.2. Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ 

Ζ ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα νθηψ 
ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ επξψ (468.800,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 
€378.064,52, ΦΞΑ: €90.735,48), θαη αλαιχεηαη ζε: 

- Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (74.400,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €60.000,00, ΦΞΑ: €14.400,00) γηα ην Τπνέξγν 1. 

- Ρξηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο επξψ (320.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο 
ρσξίο ΦΞΑ: €258.064,52, ΦΞΑ: €61.935,48) γηα ην Τπνέξγν 7. 

- Δβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (74.400,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24% 
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: €60.000,00, ΦΞΑ: €14.400,00) γηα ην Τπνέξγν 8. 

1.3. Δηδηθνί Όξνη   
 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 5.1.1.ηεο 

δηαθήξπμεο. 
 Πηελ Ακνηβή πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ άκεζα ή έκκεζα πεγάδνπλ απφ ή 

ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν θαη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά:  

o Νη θάζε είδνπο θφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ηα γεληθά έμνδα, ηα ηέιε 
ραξηνζήκνπ, θαζψο θαη θάζε λφκηκε ή άιιε εηζθνξά, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

o Θάζε είδνπο δαπάλε, δαπάλεο κεηαθξάζεσλ, νρεκάησλ, πάγηα έμνδα, θάζε είδνπο 

ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο (πξνζηεζέληεο, εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θιπ.) ζην πιαίζην 
εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

o Ζκεξνκίζζηα, κηζζνί, δψξα, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πξνκήζεηεο, πξφζηηκα, πνηλέο, νθεηιέο, 
ππεξσξίεο, δαπάλεο αλαπιήξσζεο πξνζσπηθνχ, άδεηεο, θαη γεληθά νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ρξεψζεηο.  

o Ρν εξγνιαβηθφ φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ.  
 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ επηβαξχλεηαη νχηε αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε απέλαληη ζε ηξίηνπο γηα 

νπνηνδήπνηε έξγν ή ππεξεζία πνπ ζα πινπνηεζεί απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ 
ηνπ έξγνπ. 

 Αθφκε, ηoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  
α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 
πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 
Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).  

 Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ / Πίλαθεο πκκφξθσζεο 

 

Α/Α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 
ΣΟΙΥΔΙΟ 

ΣΔΚΜΗΡΙΧΗ 

1 
Ξιήξεο Ππκκφξθσζε κε 
ηηο απαηηήζεηο ηεο § 2.3 
ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Η 

ΛΑΗ 

  

2 

Γεληθή Ξξνζέγγηζε 
ινπνίεζεο Έξγνπ 

ΛΑΗ 

  

3 

Φάζεηο ινπνίεζεο 
Έξγνπ 

ΛΑΗ   

4 

Ξαξαδνηέα ηνπ Έξγνπ ΛΑΗ   

5 

Σξνλνδηάγξακκα 

ινπνίεζεο 

ΛΑΗ   

6 

Ξεξηγξαθή ησλ 
δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο 
ηεο Νκάδαο Έξγνπ κε ηε 
δνκή θαη ηα ζηειέρε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 
ηνπο ππφινηπνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ 
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 

ΛΑΗ   

7 

Ξεξηγξαθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο 
θαη δηνίθεζεο ηεο Νκάδαο 

Έξγνπ 

ΛΑΗ   

 

Νδεγίεο ζπκπιήξσζεο 

i. Πηε Πηήιε «ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή 
επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

ii. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΛΑΗ» ή έλαο αξηζκφο (πνπ ζεκαίλεη 
ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε), ηφηε ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

iii. Αλ ε ζηήιε «ΑΞΑΗΡΖΠΖ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε «ΛΑΗ» ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε 
πξνδηαγξαθή δελ είλαη απαξάβαηνο φξνο. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ηνπο κε απαξάβαηνπο φξνπο ή 

απνθιίλνπλ απφ απηνχο δελ απνξξίπηνληαη. 
iv. Πηε ζηήιε «ΑΞΑΛΡΖΠΖ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΛΑΗ/ΝΣΗ εάλ ε 

αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξείηαη ή φρη απφ ηελ Ξξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ 
πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Ξξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί 
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απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. 
v. Πηε ζηήιε «ΠΡΝΗΣΔΗΝ ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖΠ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζην δηθαηνινγεηηθφ 

εθείλν ζηνηρείν πνπ πξνζθνκίδεηαη πξνο απφδεημε πιήξσζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. Ζ παξαπνκπή 

γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ αξίζκεζε, φπσο απνηππψλεηαη ζην θείκελν ηεο δηαθήξπμεο. Ζ 
παξαπνκπή κπνξεί λα αθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηελ ηερληθή έθζεζε φπνπ 
απνηππψλεηαη ην νινθιεξσκέλν ζρέδην ή ε κέζνδνο πινπνίεζεο γηα θάζε επηκέξνπο παξερφκελε 
ππεξεζία, ζηηο αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ζηελ αλαθνξά κεζνδνινγίαο γηα ηελ παξνρή ηνπο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Ξίλαθα Ππκκφξθσζεο. 

 

Γηεπθξηλίζεηο 

1. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ θαη ε 
παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

2. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνηρεία θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνζδήπνηε φξνο ηνπ ΞΗΛΑΘΑ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ, ηφηε ε 

απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε, απφ ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο πίλαθεο 
ππνρξεψζεηο, δελ θαιχπηεηαη, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.) 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1 ΦΔΘ Πχζηαζεο 

2 
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη αληίγξαθν ηνπ Φ.Δ.Θ. φπνπ 
έγηλε ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε. 

3 
Ξξφζθαην (ηξηψλ κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο. 

4 

Ρν Φ.Δ.Θ. ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ δηνηθεί ηελ εηαηξεία, ε 

ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα θαη ε αξκνδηφηεηα εθπξνζψπεζήο ηεο. (Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αθφκε 
δεκνζηεπζεί ην Φ.Δ.Θ. .ή δελ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ πξνζθνκίδεηαη ε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο θαη ε απφδεημε θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΚΖ). 

Πεκείσζε: Δάλ ηελ πξνζθνξά ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο θπζηθφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ 

απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, απαηηείηαη ε 
πξνζθφκηζε επίζεκνπ αληίγξαθνπ ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία παξέρεηαη 
ε ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα. 

 

Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1 
Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη αληίγξαθν ηνπ ΦΔΘ. φπνπ 
έγηλε ε ζρεηηθή δεκνζίεπζε. 

2 Ξξφζθαην (ηξηψλ κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

3 

Δπίζεκν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ Γεληθήο Ππλέιεπζεο γηα ην δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή, εάλ απηφο δελ 
θαζνξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ή Φ.Δ.Θ. δεκνζίεπζήο ηνπ. (Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αθφκε 
δεκνζηεπζεί ην Φ.Δ.Θ. .ή δελ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ πξνζθνκίδεηαη ε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο θαη ε απφδεημε θαηάζεζεο ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηνπ ΓΔΚΖ).  

 

Οκφξξπζκεο ή Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείεο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.) 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1 
Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ.  

2 Ξξφζθαην (ηξηψλ κελψλ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
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Φπζηθά Πξφζσπα 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία θαη ηπρφλ κεηαβνιέο. 

Νη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά πξνζθνκίδνπλ  ππνρξεσηηθά: 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1 
Γηα θάζε Κέινο ηεο Έλσζεο  πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε (εκεδαπφ/ αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/ αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, 
ζπλεηαηξηζκφο) φπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ. 

2 

Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ κε ην νπνίν: 

o ζπζηήλεηαη ε Έλσζε  

o αλαγξάθεηαη θαη νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Κέινο ηεο 
Έλσζεο/ ζην ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο,  

o δειψλεηαη φηη φια ηα Κέιε αλαιακβάλνπλ αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θάζε επζχλε γηα ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο Έλσζεο/ θαη ίδηα γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, 
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο, εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

o δειψλεηαη έλα Κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Κειψλ ηεο 
Έλσζεο Νηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (leader) 

o νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην 
Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. 

3 

Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Κέινπο ηεο Έλσζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κέινπο: 

o ζηελ Έλσζε θαη 

o ζην Γηαγσληζκφ. 

 

Γηα ηηο Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξίεο (ΙΚΔ) θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά απηψλ έγγξαθα 
εθαξκφδνληαη ηα άξ. 43 επ. ηνπ λ. 4072/2012, φπσο ηζρχεη. 

ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ κε έδξα ηελ αιινδαπή, ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζήο ηνπο, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν  ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ηα νπνία ζα είλαη λφκηκα 
δεκνζηεπκέλα – αλ απηφ απαηηείηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο - θαη απφ ηα 
νπνία λα πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππνςεθίνπ θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ 

ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπφδεηγκα Βηνγξαθηθνχ εκεηψκαηνο 

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 

 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

 

Δπψλπκν:  Όλνκα:  

 

Ξαηξψλπκν:  Κεηξψλπκν:  

 
Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:             /         / Ρφπνο Γέλλεζεο:  

 
Ρειέθσλν:  E-mail:  

Fax:    

    
Γηεχζπλζε Θαηνηθίαο:    

    

    

 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ  

 

Ίδξπκα Ξηπρίν Δηδηθφηεηα 
Ζκεξνκελία Απφθηεζεο 

Ξηπρίνπ 

    

    

 

ΡΟΔΣΝΠΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ  

 

Θέζε ή Έξγν Δξγνδφηεο Θαζήθνληα 
Απφ: 

(κκ/εεεε) 

    

 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ  

 

Θέζε ή Έξγν Δξγνδφηεο Θαζήθνληα 
Σξνληθή Ξεξίνδνο  

(κκ/εεεε) 

    

    

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΠΡΔΙΔΣΝΠ ΓΗΑ ΡΝ ΞΑΟΝΛ ΔΟΓΝ  

Βεβαηψλσ φηη ηα αλσηέξσ δεινχκελα ζηνηρεία είλαη αιεζή. 

[ εκεξνκελία] 
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[ππνγξαθή ζηειέρνπο] 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ– Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΑΜΗΑ ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ 

[€] 
ΦΞΑ [€] 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ 

ΚΔ ΦΞΑ [€] 

 

ΞΝΔΟΓΝ 1 

 

 

  

 

ΞΝΔΟΓΝ 7 

 

 

  

ΞΝΔΟΓΝ 8    

ΤΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII - ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

1. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

ONOMAΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ …………………………… 

Γ/ΛΓΖ :………………………….Ρ.Θ………………… 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘ∆ΝΠΖΠ ................................................ 

ΑΟ. ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ & ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) …………………………….. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ∆ΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

 

ΞΟΝΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ  

ΓΔΛΗΘΖ ∆/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ,ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

& ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

∆/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ   

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

ΠΞ. ΠΑΚΑΟΑ 13  ΘΔΟΘΟΑ  

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ   ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ. …………   ΔΤΡΩ 1.200,00  

 

Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ 
………………………… ππέξ ηνπ: 

(i)       [ζε       πεξίπησζε       θπζηθνχ       πξνζψπνπ]:       (νλνµαηεπψλπµν,       παηξψλπµν) 

........................................................,       ΑΦΚ:       ……………………................       (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….., ή 

(ii)  [ζε  πεξίπησζε  λνµηθνχ  πξνζψπνπ]:  (πιήξε  επσλπµία)  .......................................,  ΑΦΚ: 

......................................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνµηθψλ πξνζψπσλ 
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α)    (πιήξε    επσλπµία)    ………………..........................,    ΑΦΚ:    ......................    (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β)   (πιήξε   επσλπµία)   ............................................,   ΑΦΚ:   ......................   (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ)   (πιήξε   επσλπµία)   ..............................................,   ΑΦΚ:   ......................   (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

(ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη σο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο, 

γηα   ηε   ζπµµεηνρή   ηνπ/ηεο/ηνπο   ζχµθσλα   µε   ηελ   (αξηζµφ/εµεξνµελία)   ..................... 

∆ηαθήξπμε/Ξξφζθιεζε/ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .................................................... ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ /Ξ.Δ. Θέξθπξαο (Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο ζχµβαζεο: “(ηίηινο ζχµβαζεο)”/ γηα ηελ/ηηο νµάδα/εο ………………………….. 

Ζ  παξνχζα  εγγχεζε  θαιχπηεη  µφλν  ηηο  απφ  ηε  ζπµµεηνρή  ζηελ  αλσηέξσ  απνξξένπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 

µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 

απαίηεζεο ζαο µέζα ζε ....................εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 

 

( ΠΖΚΔΗΩΠΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΑ: Ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη µεγαιχηεξνο ηξηάληα (30) 
εµέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε ∆\με). 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 
ηέινο ραξηνζήµνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο πεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 
επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.2.2 ηεο 
Γηαθήξπμεο/Ξξφζθιεζεο/Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ 
αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην 
πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

 

(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή) 





 

2. ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

ONOMAΠΗΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ …………………………… 

Γ/ΛΓΖ :………………………….Ρ.Θ………………… 

 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΘ∆ΝΠΖΠ ................................................ 

ΑΟ. ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ & ΞΝΠΝ (ΠΔ ΔΟΩ) …………………………….. 

ΑΟΗΘΚΝΠ ∆ΗΑΘΖΟΜΖΠ: 

 

ΞΟΝΠ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ  

ΓΔΛΗΘΖ ∆/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ,ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 

& ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ  

∆/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ  

ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 

ΠΞ. ΠΑΚΑΟΑ 13  ΘΔΟΘΟΑ  

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡ. …………   ΔΤΡΩ 1.200,00    

 

Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπµε φηη εγγπφµαζηε µε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχµελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
επξψ................................................................................... ππέξ ηνπ: 

(i)  [ζε  πεξίπησζε  θπζηθνχ  πξνζψπνπ]:  (νλνµαηεπψλπµν,  παηξψλπµν)  ........................................, 

ΑΦΚ: ................ (δηεχζπλζε) ................................................................, ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνµηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπµία) ........................, ΑΦΚ:  ...................... 

(δηεχζπλζε) ................................................................ ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνµηθψλ πξνζψπσλ α) (πιήξε 
επσλπµία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................  β) (πιήξε επσλπµία) 

........................, ΑΦΚ: ..................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπµπιεξψλεηαη µε φια ηα µέιε 
ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) αηνµηθά θαη γηα θάζε µία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 
νιφθιεξν ππφρξεσλ µεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο µειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχµβαζεο “ (ηίηινο ζχµβαζεο)”, ζχµθσλα µε ηελ 

αξηζµφ/εµεξνµελία) ........................ ∆ηαθήξπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ΞΔ  Θέξθπξαο.  
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Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ 

µέξνπο µαο αληίξξεζε, αµθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο 

απαίηεζεο ζαο µέζα ζε 5 εµέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Ζ παξνχζα ηζρχεη µέρξη θαη 
ηελ ............... ή µέρξηο φηνπ απηή µαο επηζηξαθεί ή µέρξηο φηνπ ιάβνπµε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 
µπνξνχµε λα ζεσξήζνπµε ηελ Ρξάπεδα µαο απαιιαγµέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο 
µαο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 
ηέινο ραξηνζήµνπ. 

Βεβαηψλνπµε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο 

θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπµε ην δηθαίσµα λα 
εθδίδνπµε. 

 

(Δμνπζηνδνηεµέλε πνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

Πηελ Θέξθπξα ζήκεξα ηελ <Ζκεξνκελία πνγξαθήο» θαη ζηελ έδξα ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, 
 

ΜΔΣΑΞΤ: 

α) Αθελφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Θέξθπξα, Αιπθέο Ξνηακνχ, ΡΘ 49100, κε 

ΑΦΚ ……, ΓΝ ……….. (ζην εμήο θαινχκελνπ «Αλαζέηνπζα Αξρή») θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ θν/θα «φλνκα λφκηκνπ εθπξνζψπνπ», «ηδηφηεηα εθπξνζψπνπ» θαη 

β) Αθεηέξνπ, ηεο εηαηξείαο/έλσζεο εηαηξεηψλ κε ηελ επσλπκία « ………………………………», πνπ εδξεχεη ζηελ 
……, ΑΦΚ………, Γ.Ν., ………………(ζην εμήο θαινχκελεο «ν Αλάδνρνο») θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ/ηελ θν/θα ……………….., δπλάκεη ηνπ ……………. 

νη νπνίνη έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 Ρνλ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147/8-8-2016) πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,  

  Ρνλ λ. 4488/2017 (ΦΔΘ A‟137/13-9-2017)- άξζξα 39 & 40, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α‟147), 
πεξί παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

  Ρν κε αξηζκ. πξση. 184471-2018/10001/31-05-2018 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο, πξνο ηελ ΔΑΑΓΖΠ, κε ζέκα «Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ άξζξνπ 73 παξ.2 ηνπ Λ.4412/2016», 
  Ρν κε αξ. πξση. 5035/28.09.2018 έγγξαθν ηεο ΔΑΑΓΖΠ κε Θέκα: «Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

ρξφλνπ έθδνζεο θαη ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν 
(δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ»,Ρνλ Λ. 
4314/2014 (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014): «Α). Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β). Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ 

L156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
φπσο ηζρχεη, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ζην βαζκφ πνπ ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο 
απηνχ, δχλαηαη λα ηχρνπλ αλαινγηθήο ελ πξνθεηκέλσ  εθαξκνγήο, 

 Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 Ρνλ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην» 

 Ρν άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 
ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

 Ρνλ Λ. 3471/2006 «Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα 
ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», 

 Ρνλ Δπξσπατθφ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119», 

 Ρνλ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 Ρνλ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 Ρν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)   

 Ρν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ  

http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180112-SEPE.pdf
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 Ρνλ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 Ρνλ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 Ρνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Ρνλ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 Ρν π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 Ρν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 Ρν π.δ. 38/2017 (Ά ‟63) «Θαλνληζκφο Ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ», 

 Ρν π.δ. 39/2017 (Ά ‟64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ», 

 Ρελ κε αξ. 56902/215/02.06.2017 (Β‟ 1924) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. Ξ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) 

Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

 Ρελ κε αξ. 57654/23.05.2017 (Β‟ 1781) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε κε αξ. 
Ξ1 2380/2012 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε (Β‟ 3400) «Οχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», 

 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 17εο 
Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 
1081/2006, 

 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) αξ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο 
Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην 

Ρακείν Ππλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 
(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο, 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. 110427/ΔΘ/1020/ 2016 (ΦΔΘ 3521/Β'/1.11.2016) Ρξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε 
ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β' 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο 
Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», 

 Ρελ ππ‟ αξ. 23/2018 Θαηεπζπληήξηα Νδεγία ηεο ΔΑΑΓΖΠ (ΑΓΑ: Τ3ΖΗΝΜΡΒ-Θ3Δ) κε ζέκα «Δηδηθά 
ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) θαη ηνπ Δπξσπατθνχ 
Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)», 

 Ρελ  κε αξ. ΝΞΠ 1851 (ΔΓ Δ.Ξ. ΞΗΛ Α.Ξ. νηθ.2868/06.12.2016) (ΑΓΑ: 6ΕΝ7ΙΔ-ΓΛΥ) Ξξφζθιεζε 
(θσδ. ΗΝΛ30) ηεο ΔΓ ΔΞ ΞΗΛ, πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 
πιαίζην ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 2, 

 Ρελ ππ‟ αξ. ΔΝΡ, 10277/16-11-2021 Ξαξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ ΔΝΡ γηα ηελ έγθξηζε 
πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ην έηνο 2022, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηελ ππ‟ αξ. 5788/20-5-2016 Απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ Δ.Ν.Ρ., κε ζέκα 

«Eπηθαηξνπνίεζε ηεο κε Α.Ξ. 514666/24.12.2014 Δγθπθιίνπ πνπ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο 

ζχκθσλεο γλψκεο ζε πξνγξάκκαηα θαη ελέξγεηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ Ξεξηθεξεηψλ θαη ησλ 
Γήκσλ ηεο Σψξαο», 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. Δ/283/25-06-2021 (ΑΓΑ 635246ΚΓΥ7-ΕΑΦ) έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο 
πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ην έηνο 2021, 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. Δ/88/04-03-2022 (ΑΓΑ: 95ΛΚ46ΚΓΤ7-9ΠΗ) έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο 
πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, γηα ην έηνο 2022, 
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 Ρελ κε αξ. πξση. νηθ.244/45191/02.06.2017 (1594/12.06.2017 ΔΓ ΔΞ Ηνλίσλ Λήζσλ) αίηεζε 
ρξεκαηνδφηεζεο πξάμεο ηνπ Γηθαηνχρνπ «Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ» πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Ξ. «Ηνλίσλ Λήζσλ 2014 -2020», 

 Ρελ κε Α.Ξ. 1594/02-11-2017 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ. 2017-2018» θαη MIS 5008068 ζην Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-2020», φπσο 
ηζρχεη, 

 Ρελ κε αξ. πξση. νηθ111727/45130/22-12-2017 (ΑΓΑ: ΥΡΙΓ7ΙΔ-ΟΚ4), απφθαζε Ξεξηθεξεηάξρε 
Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζέκαηνο, 

 Ρελ ππ‟ αξηζµ. πξση. 212-21/2017 (ΑΓΑ: Υ2ΡΘ7ΙΔ-ΞΘΘ) Απφθαζε Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ Ηνλίσλ 
Λήζσλ γηα ηελ 10ε Ρξνπνπνίεζε Ξξνζρεδίνπ Δηήζηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2017 – Απνδνρέο 
ρξεκαηνδφηεζεο - Θαηαλνκή πνέξγσλ Έξγσλ ΞΓΔ, 

 Ρελ ππ‟ αξ. 383-19/03-05-2018 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, Δλζηάζεσλ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, „φπσο ηξνπνπνηεεζεθε θαη ηζρπεη, 

 Ρν αξ. δηαβνχιεπζεο 21DIAB0000020272 2021-10-21 ηεχρνο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

 Ρν γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο έιεμε ρσξίο ζρφιηα,  

 Ρελ αξηζκ. 400-21/10-05-2022 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 
πεξί θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο, 

 Ρηο αξ. πξση. 949/05-05-2022, 950/05-05-2022 θαη 951/05-05-2022 απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο 
Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-2020», κε ηελ νπνία δηαηππψλεηαη ε Θεηηθή Γλψκε ηεο γηα ηα 
ππνέξγα ηνπ ππνβιεζέληνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ ζρέδην ηνπ ηεχρνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ 
παξφληνο έξγνπ θαη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξνθεξπρζεί,  

 Ρε µε αξηζµφ 2022/S 099-274563  πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο ζηελ πεξεζία Δπηζήµσλ 
Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (SIMAP), 

 Ρηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 
ξεηά παξαπάλσ. Ζ αλαθνξά ηεο παξνχζαο ζε λνκνζεηήκαηα λνείηαη φηη γίλεηαη πξνο ξχζκηζε 
δεηεκάησλ, πνπ δελ ξπζκίδνληαη θαηά ηξφπν νινθιεξσκέλν απφ ηελ ίδηα ηε δηαθήξπμε. 

 Ρελ ππ‟ αξηζκ. ………  δηαθήξπμε ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηνλ ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ 

γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ ησλ έξγσλ «Γεκηνπξγία Δπηθνηλσληαθήο Ξιαηθφξκαο θαη Αλάπηπμε 

Ξεξηερνκέλνπ», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% (πνέξγν 1), «Δλέξγεηεο θαη Γξάζεηο 
Τεθηνπνίεζεο», πξνυπνινγηζκνχ 258.064,52€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% (πνέξγν 7) θαη «Ξξνβνιή ηεο 
Ξ.Η.Λ. ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€ πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% (πνέξγν 8) 
ηεο Ξξάμεο «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ.» κε ΘΥΓΗΘΝ ΝΞΠ: 
5008068, θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 
ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο θαη ην ηζρχνλ λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ 

δηαγσληζκφ, 

 Ρηο απφ ………….. Γηεπθξηλίζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε εξσηήκαηα 
ελδηαθεξνκέλσλ επί ηεο δηαθήξπμεο πνπ αλαξηήζεθαλ πξνζεθφλησο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζηνλ 
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ (www.pin.gov.gr), 

 Ρν ππ‟ αξηζκ. ………… Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε 
θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ,  

 Ρελ απφ ../../.. απφθαζε …………… ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ‟ αξηζκ. …………  
Ξξαθηηθνχ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε  

ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ  ζπκκεηνρήο  θαη  ησλ  ηερληθψλ  πξνζθνξψλ  ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

 Ρν απφ ../../.. πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο γηα 
ηνλ επηθξαηέζηεξν αλάδνρν, 

 Ρελ απφ ../../.. απφθαζε …………… ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ‟ αξηζκ. …………  

Ξξαθηηθνχ ηεο  Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε  
ησλ  νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ 
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επηθξαηέζηεξν αλάδνρν, 

 Ρν απφ ../../… πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ αλαδφρνπ, 

 Ρελ απφ ../../.. απφθαζε …………… ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ππ‟ αξηζκ. …………  

Ξξαθηηθνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε εθπφλεζε ηνπ έξγνπ «………………..» ζην 
πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γξάζεηο πξνβνιήο θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Ξ.Η.Λ.» ζηνλ εληαχζα 
δεχηεξν ζπκβαιιφκελν (Δπσλπκία Αλαδφρνπ), 

 Ρν κε Α.Ξ. …………. έγγξαθν ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. «Ηφληα Λεζηά 2014-2020» 
αλαθνξηθά κε ηε Γηαηχπσζε Πχκθσλεο Γλψκεο γηα ην Πρέδην Πχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ,  

 Ρελ απφ …………… θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ απηήο πξαθηηθνχ θαη 
ηελ Ξξφζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ εληαχζα δεχηεξν ζπκβαιιφκελν (……………..) γηα 

πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο έξγνπ, 
 Ρελ ππ‟ αξ. …………….. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ηεο ………………… πνπ πξνζθφκηζε ν 

Αλάδνρνο,  
 Ρελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηηο πεξηερφκελεο ζε απηέο δειψζεηο, 

ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ δεθηά ηα αθφινπζα: 
 

Άξζξν 1.  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεξεο πξνβνιήο ηεο ΞΗΛ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
θίλεζεο ζην λεζί, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ 
Ρνπξηζηηθνχ Κarketing ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ζηξαηεγηθήο. 

Αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν αλά πνέξγν πεξηγξάθεηαη σο εμήο: 

ΤΠΟΔΡΓΟ 1 - Γεκηνπξγία Δπηθνηλσληαθήο Πιαηθφξκαο θαη Αλάπηπμε Πεξηερνκέλνπ 

Γξάζε 1: Δηθαζηηθή & Γνκηθή Αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ Portal ηεο Πεξηθέξεηαο 
https://pin.gov.gr  

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Πην ζχγρξνλν ςεθηαθφ θαη δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, ε επηθαηξνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθψλ 
ηζηνζειίδσλ, κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ζρεδηαζηηθψλ ηάζεσλ, 

θαζίζηαηαη αλαγθαία κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζε λέεο ςεθηαθέο ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο πεξηιακβάλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ 
πξνβνιήο (portal) ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ. Πηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε 
αλάδεημε ηνπ ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ γηα ηελ βέιηηζηε πξνψζεζή ηνπ, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ portal 

σο θεληξηθφ φρεκα ςεθηαθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

Πηφρνο ηνπ έξγνπ  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζα πξέπεη λα απνηππψλεη θαη λα αλαδεηθλχεη ην ζχλνιν 
ησλ πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ θεληξηθή 
επηθνηλσληαθή ηδέα. Πηφρνο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ λα απνθηήζεη κηα 
νινθιεξσκέλε ηαμηδησηηθή πιαηθφξκα, πνπ ζα απνηειέζεη αμηνπνηήζηκν εξγαιείν γηα ηνπο επηζθέπηεο πξηλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα θαζψο θαη κεηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζηα Ηφληα Λεζηά.  

 

ρεδηαζκφο & Αλάπηπμε λέσλ πξφηππσλ ζειίδσλ ή βειηηζηνπνίεζε ππαξρφλησλ   

Υο απνηέιεζκα ηεο κειέηεο θαη αμηνιφγεζεο, ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ηηο ελέξγεηεο ζρεδηαζκνχ θαη 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ηζηνζειίδαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέσλ πξφηππσλ ζειίδσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηάζεηο ειθπζηηθήο ζρεδίαζεο θαη UI θαη πιήξε απφθξηζε ζε ζπζθεπέο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηακπιέηεο. 

Ν ζρεδηαζκφο θαη νη ελέξγεηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ portal ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ηε  γεληθφηεξε 
ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη λα ππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηνπ portal, σο ππξήλαο ηνπ ςεθηαθνχ 
νηθνζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη απνδνηηθφηεηαο 
ζηελ εκπεηξία ρξήζηε. 
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Ζ αλαβάζκηζε πινπνηείηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ή λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ 
(CMS) κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ portal.  

 

Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ portal  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη ζην ρξήζηε κε ζηνρεπκέλν, 
εχθνιν, πξαθηηθφ αιιά θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν, φια ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 
ελδπλάκσζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηνπ εκπεηξίαο ζην θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν.  

Ρν portal είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηηο 
ζειίδεο/templates πεξηερνκέλνπ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

● Γπλαηφηεηα πνιπγισζζηθφηεηαο. 
● To portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζα είλαη ζε Διιεληθά, Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Οσζηθά θαη Ξνισληθά απφ ηελ πξψηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, κε δπλαηφηεηα 
επεθηαζηκφηεηαο.  

● Γπλαηφηεηα αλάξηεζεο λέσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε εηδηθή ζειίδα/section, κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
γηα ην δπλεηηθφ επηζθέπηε. 

● Πηελ θεθαιίδα θάζε ηζηνζειίδαο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ην βαζηθφ κελνχ πινήγεζεο κε ηηο θχξηεο 

(πξσηνβάζκηεο) επηινγέο.  

● Ξξφβιεςε γηα ιεηηνπξγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 
ζειίδσλ ηνπ portal (κε ηε κνξθή πξνηεηλφκελνπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ φπσο π.ρ. Ξεξηζζφηεξεο 
Ηζηνξίεο,  Γείηε επίζεο, Ξξνηεηλφκελεο εκπεηξίεο).   

● Θάζε ζειίδα ηνπ portal λα πεξηιακβάλεη θφξκα αλαδήηεζεο ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν 
ηνπ. Ζ αλαδήηεζε ζα γίλεηαη κέζσ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

● Πε θάζε ζειίδα ηνπ portal λα εκθαλίδνληαη νη ζπλδέζεηο γηα ηα  Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο (social 
media buttons) ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

κνηξάδεηαη πεξηερφκελν (π.ρ. θείκελα, βίληεν) ζηα πξνζσπηθά ηνπ Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο.  
● Λα δηαζέηεη εξγαιείν πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ πνπ αληιείηαη απφ ηα social media κέζσ εηδηθνχ 

κεραληζκνχ (social media feed). 
● Λα δηαζέηεη εξγαιείν απεηθφληζεο ζε ράξηε ηνπ θάζε ζεκείνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ 

Ηνλίσλ Λήζσλ.  
● Λα δηαζέηεη μερσξηζηή θαηεγνξία γηα θάζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λεζηά (Θέξθπξα, 

Ξαμνί/Αληίπαμνη, Ιεπθάδα, Ηζάθε, Εάθπλζνο, Θεθαινληά, Κεγαλήζη). 

● Λα δηαζέηεη εξγαιείν πξφγλσζεο θαηξνχ κε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε (ιήςε κεηεσξνινγηθψλ 
πξνβιέςεσλ απφ ζρεηηθφ πάξνρν κέζσ web widget). 

● Ξξφβιεςε γηα ελζσκάησζε θαη δπλαηφηεηα download αξρείσλ ζηηο επηκέξνπο ζειίδεο ηνπ portal 
φπσο εληχπσλ κε ηε κνξθή pdf αξρείσλ, αξρείσλ εηθφλσλ. 

● Λα δηαζέηεη εξγαιείν «Calendar of Events» γηα ηελ εχξεζε εθδειψζεσλ βάζεη εκεξνινγίνπ. Ρν 
εξγαιείν ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκν, έηζη ψζηε θαη ε Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ λα έρεη 

δπλαηφηεηα εχθνιεο εηζαγσγήο ησλ πιεξνθνξηψλ.  
● Δλζσκάησζε site map κε δπλακηθή απεηθφληζε ηεο εθάζηνηε δνκήο ηνπ portal (κε απηφκαηε 

ελεκέξσζε θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη, δηαγξάθεηαη ή κεηαηίζεηαη θάπνηα ζειίδα ή ελφηεηά ηνπ). 
● Δξγαιείν πξνβνιήο βίληεν (Video Gallery), θσηνγξαθηψλ (Photo Gallery) κε ηε κνξθή Media 

Gallery γηα ην ζχλνιν ησλ βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. 
● Φφξκα επηθνηλσλίαο ρξεζηψλ. 
● Ξξφβιεςε ησλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ ρξήζεο ζην portal φπσο π.ρ. θνπκπηά γηα άκεζε εθηχπσζε, 

απνζηνιή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή απνζήθεπζε σο αξρείν pdf ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. 
● Δγγξαθή ζε mailing lists γηα απνζηνιή newsletters. 

 

Δηθαζηηθφο ρεδηαζκφο ηνπ portal  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ είλαη αλάγθε λα δηαζέηεη ζχγρξνλν, κνληέξλν θαη 

πςειήο αηζζεηηθήο ζρεδηαζκφ, ψζηε λα πξνζθέξεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία (user experience) ζην ρξήζηε θαη 
δπλεηηθφ επηζθέπηε. Ρα δεκηνπξγηθά ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ ην portal είλαη ελαξκνληζκέλα θαη 
αλαδεηθλχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζθεξφκελε εκπεηξία θαη ηνπο πξννξηζκνχο ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. Γηα ην 
δεκηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ portal, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε, θαη‟ ειάρηζην, ηα παξαθάησ:  

● Γεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πνπ ππαθνχεη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ 
θαη ππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηνπ portal. 
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● Κειέηε θαη επζπγξάκκηζε κε φια ηα λέα trends ζηε κνληέξλα θαη ειθπζηηθή ζρεδίαζε θαη UI 
(κεγέζε γξακκαηνζεηξψλ, μεθάζαξα sections ζειίδαο, εχθνιε εχξεζε Call To Action, ρξσκαηηθνί 

θψδηθεο, εθέ fade in fade out θιπ.) 
● Ξαξνπζίαζε ζε live demo, αλαξηεκέλν ζε θξπθφ, δνθηκαζηηθφ server. 

 

Αθνινπζνχλ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε:  

● Νπηηθφ ζηνηρείν (Visual Element): Ζ ρξήζε πινχζηνπ νπηηθνχ ζηνηρείνπ, κε θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 
ειθπζηηθή αλάδεημή ηνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν ρξήζηεο λα «ηαμηδεχεη» επράξηζηα ζηνπο 

πξννξηζκνχο ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ θαη λα εκπλέεηαη απφ κνλαδηθέο εηθφλεο. 
● Γεκηνπξγηθή γξαθή (Font): Ζ ρξήζε δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη θαηάιιεινπ κεγέζνπο 

γξακκαηνζεηξάο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αλαδεηθλχεηαη ην πεξηερφκελν θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε 
αλάγλσζε θαη πξνβνιή πεξηερνκέλνπ απφ ην ρξήζηε (user friendly). 

● Θίλεζε: Πηελ θεληξηθή ζειίδα (homepage) θαη ηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηνπ portal, λα ππάξρεη θίλεζε 
κεηαμχ ησλ ελνηήησλ θαη ησλ θσηνγξαθηψλ κε εθέ, δνπκ, scrolling effects ή άιιεο ηερληθέο, 
πξνζδίδνληαο δσληάληα θαη πξνζειθχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζε. 

● Νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (video): Πε επηιεγκέλα section ηνπ portal, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λα 
πξνβάιιεηαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, φπσο πιάλα απφ βίληεν, ηαμηδεχνληαο ηνλ ρξήζηε ζηα λεζηά 

ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. 

 

Γηα ηνλ εηθαζηηθφ ζρεδηαζκφ είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί θαη πξνηαζεί ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ζε φιεο ηηο ζειίδεο/templates ηνπ website. Eλδεηθηηθά παξαηίζεληαη: 

 

● Θεληξηθή Πειίδα/ template: Ζ θχξηα ζειίδα ηνπ website κε εηδηθά sections (φπσο ράξηεο, βίληεν, 
παξνπζίαζε ηαμηδησηηθψλ θεηκέλσλ, παξνπζίαζε θακπαληψλ) γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 
κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη  ειθπζηηθή εηθφλα θαη λα πξνζθέξεη επράξηζηε 
αίζζεζε ζηνλ επηζθέπηε (look and feel). 

● Template λήζνπ: Ζ θάζε λήζνο ζα πξέπεη λα έρεη δηθή ηεο ζειίδα κε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
ζπγθεληξσκέλεο. Πθνπφο είλαη λα κπνξεί ν θάζε επηζθέπηεο λα βξεη ηελ πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά 
εχθνια θαη γξήγνξα.   

● Ρemplate άξζξνπ πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ: Πειίδα φπνπ παξνπζηάδεηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν ν 
ηίηινο, ν ππφηηηινο, ε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο, ην θπξίσο θείκελν, θσηνγξαθίεο εληφο ηνπ 
θεηκέλνπ ή εληφο photo gallery θαη πεξηγξαθέο θσηνγξαθηψλ (photo captions) ή / θαη ζρεηηθνχ 

βίληεν πιηθνχ.  

● Template πξνβνιήο βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ (Media Gallery): Πειίδα κε ηε κνξθή gallery, γηα ηελ 
παξνπζίαζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ βίληεν θαη ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ. Ρν 
νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ παξνπζηάδεηαη δεκηνπξγηθά κε αλάδεημε ησλ ηίηισλ θαη ησλ πεξηγξαθψλ 
ηνπ.  

● Template εθδειψζεσλ (events calendar): Πειίδα πνπ παξνπζηάδεη ηηο εθδειψζεηο θαη ηα γεγνλφηα 
ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ηεο κε ρξνληθή ζεηξά αλά 

εκέξα/εβδνκάδα/κήλα. Γπλαηφηεηα εηζαγσγήο εθδειψζεσλ θαη απηφκαηεο αθαίξεζήο ηνπο κεηά ην 
πέξαο ηεο εκεξνκελίαο πινπνίεζήο ηνπο. 

● Template κε θχξηεο πιεξνθνξίεο (about us): Πειίδα κε θχξηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ξεξηθέξεηα 
Ηνλίσλ Λήζσλ. 

● Template κε ην ράξηε ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ (map): Πειίδα κε αλαπαξάζηαζε ηνπ ράξηε ησλ Ηνλίσλ 
Λήζσλ θαη απεηθφληζε φισλ ησλ πξννξηζκψλ θαη ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο. Σξεηάδεηαη λα γίλεη 
ζχλδεζε ησλ ζεκείσλ ηνπ ράξηε κε ηα θείκελα ησλ πξννξηζκψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ θαη λα 

πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο φπσο filtering, search, grouping αλά εκπεηξία ή πξννξηζκφ θ.α. 
● Template κε ρξήζηκα ζηνηρεία (useful info): Πειίδα κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη links φπσο γηα ην 

θιίκα, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θ.α. 

● Template κε θφξκα επηθνηλσλίαο (contact us): Πειίδα γηα επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηελ 
Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ. 

● Template εκθάληζεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο (search): Πειίδα φπνπ παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν 
ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ρξήζηεο κε ζρεηηθέο ιέμεηο 

θιεηδηά. 
● Template Newsletter: Δηδηθφ template κε πεδία γηα θείκελν θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ απνζηνιή 

newsletters βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ website. 





101 
 

 

Ρερληθή αλαβάζκηζε ηνπ website   

Ρν ηνπξηζηηθφ website ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κε δπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο θαη λα 
δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερφκελεο ηαθηηθήο επέθηαζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηφζν ζε επίπεδν ζεκαηηθνχ 
πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ζε επίπεδν γισζζψλ. 

 

Αξρηηεθηνληθή Ξιεξνθνξίαο 

Βάζεη ηνπ ζθνπνχ θαη ζηφρνπ ηνπ ηνπξηζηηθνχ portal, ν νπνίνο είλαη λα παξνπζηάδεηαη βέιηηζηα ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δνκεζεί end-to-end, 
δνκψληαο έλα πιήξεο sitemap θαη απνζαθελίδνληαο ην πψο ν επηζθέπηεο ιακβάλεη ην επηζπκεηφ κήλπκα 
θαη βξίζθεη ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία, έρνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

● Μεθάζαξν θαη εχρξεζην κελνχ πινήγεζεο 

● Γηαζχλδεζε θαη links κε ην ζχλνιν ησλ εξγαιείσλ ηνπ ςεθηαθνχ νηθνζπζηήκαηνο  
● Πειίδεο επηθνηλσλίαο – About Us 
● Ξαξάδνζε ζε excel ή doc φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα αλσηέξσ 

 

ινπνίεζε-Δξγαιεία 

Δξγαιεία θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν: 

CMS εξγαιείν πνπ πιεξνί φιεο ηηο ηππηθέο θαη ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο, φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Ν λένο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηα πξφηππα θαη ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ηεο 
Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ (World Wide Web Consortium - W3C) γηα ηε ρξήζε έγθπξνπ θψδηθα 
XHTML, HTML5, θαη CSS3. 

Ν λένο ηζηφηνπνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηζφηηκα πξφζβαζε κέζσ ζπζθεπψλ έμππλσλ ηειεθψλσλ θαη 

tablets (iOS, Android), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ W3C. 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζην ζχλνιν ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη ν λένο ηζηφηνπνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ειέγμηκεο Νδεγίεο 
γηα ηελ Ξξνζβαζηκφηεηα ηνπ Ξεξηερνκέλνπ ηνπ Ηζηνχ έθδνζε 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 
2.0) ηεο Θνηλνπξαμίαο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ηζηνχ W3C (ISO/IEC 40500:2012). 

Ζ δηεπαθή δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content management system) ηνπ λένπ ηζηφηνπνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαη απηή πξνζβάζηκε, ζχκθσλα κε ηηο Νδεγίεο Ξξνζβαζηκφηεηαο γηα Δξγαιεία Ππγγξαθήο, έθδνζε 2.0 

(Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) ηνπ W3C, ζην αλψηαην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο “ΑΑΑ”. 

Ρν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ (CMS) είλαη απαξαίηεην λα αλαβαζκηζηεί κε ηξφπν ηέηνην πνπ ζα 
παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ην ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε, δηαρείξηζε, επηζθφπεζε, αλάξηεζε θαη 
ελεκέξσζε ηνπ website θαη ζα εμαζθαιίδεη ηε ζπρλή αλαλέσζε θαη δπλακηθή παξνπζίαζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. To Πχζηεκα Γηαρείξηζεο Ξεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 
εηζαγσγήο πξφζζεησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ (γηα ηελ αληηκεηψπηζε νπνηαζδήπνηε κειινληηθήο 

αλάγθεο) θαη ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο γηα ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ηνπ επηζθέπηε θαη λα 
δηαζθαιίδεη, θαη‟ ειάρηζην, ηα αθφινπζα: 

● Πχζηεκα «αλνηθηήο» αξρηηεθηνληθήο (open architecture), δειαδή ππνρξεσηηθή ρξήζε αλνηθηψλ 
πξνηχπσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ: 

❖ Ρελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ website θαη 
ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. 

❖ Ρελ επεθηαζηκφηεηα ησλ ππνζπζηεκάησλ ρσξίο αιιαγέο ζηε δνκή θαη αξρηηεθηνληθή ηνπο. 

 
● Νη εθαξκνγέο ηνπ website λα είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο επηθνηλσλίαο, δηαζχλδεζεο ή θαη νινθιήξσζεο κε ηξίηεο εθαξκνγέο ή / θαη ππνζπζηήκαηα. 

Γη‟ απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:  
❖ Αξζξσηή (modular) αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο επεθηάζεηο 

θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ. 

❖ Ύπαξμε πιήξνπο πεξηβάιινληνο αζθαινχο ηξνπνπνίεζεο θαη επέθηαζεο ησλ εθαξκνγψλ. 
❖ Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε κε βαζηθή αξρή ηελ νηθνλνκία πφξσλ αιιά θαη ηε βέιηηζηε απφδνζε ηνπ 

website. 
❖ Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ λα γίλεηαη κέζα απφ ελζσκαησκέλν editor (WYSIWYG) θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη δηεπξπκέλεο ιεηηνπξγίεο (εηζαγσγή εηθφλσλ, πηλάθσλ, ζηνηρείσλ θνξκψλ, θιπ.) 
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❖ Λα ππνζηεξίδεηαη ε δηαρείξηζε πνιιαπιψλ εθδφζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία πεξηερνκέλνπ. 
❖ Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαηεγνξηψλ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζε λέα θαη 

αλαθνηλψζεηο. Ζ δηαρείξηζε ησλ λέσλ/αλαθνηλψζεσλ λα γίλεηαη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν κε 
δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ή ηξνπνπνίεζεο/δηαγξαθήο ησλ ππαξρφλησλ. 

❖ Ξιήξεο ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηείηαη λα ελζσκαηψλνληαη ζην CMS, 
γηα λα πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά νη ελέξγεηεο Search Engine Optimization. (Γίλεηαη εθηελήο 
αλαθνξά παξαθάησ). 

❖ Δθηχπσζε ζειίδαο/θεηκέλνπ. Όηαλ ηππψλεηαη κία ζειίδα, λα εθηππψλεηαη κφλν ην πεξηερφκελν 
απηήο, ρσξίο ην ππφινηπν εηθαζηηθφ Layout ηεο ζειίδαο. 

❖ Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρείξηζε (δεκηνπξγία - θαηάξγεζε) ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ 
(hyperlinks). 

❖ Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο εηθαζηηθψλ πξνηχπσλ / ηνπ look & feel ηνπ website 
(themes, templates, styles). 

Δηδηθφηεξα, γηα ηα ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ αλσηέξσ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Ξεξηερνκέλνπ, είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξίδνληαη θαη‟ ειάρηζηνλ νη εμήο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο: 

 

Γηαρείξηζε κέζσ Web 

Όιε ε δηαρείξηζε ηνπ website ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο web πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε ε 
δηαρείξηζε ηφζν ηνπ πεξηερνκέλνπ, φζν θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ website λα δηεμάγεηαη απφ νπνπδήπνηε θαη 
νπνηεδήπνηε. Γελ ζα πξέπεη λα απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ ζηνπο 
ζηαζκνχο εξγαζίαο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξά κφλν έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο (PC) κε 
ζχλδεζε Internet θαη έλαλ θνηλφ web browser. 

 

Γηαρείξηζε ζειίδσλ 

Ρν CMS λα παξέρεη έλα εχρξεζην θαη νηθείν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κέζα απφ ην νπνίν 
νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ δπλακηθά ην πεξηερφκελν ησλ πθηζηάκελσλ ζειίδσλ, θαζψο θαη 
λα δεκηνπξγνχλ λέεο ζειίδεο, ρσξίο αξηζκεηηθφ πεξηνξηζκφ. Νη δηαρεηξηζηέο πεξηερνκέλνπ λα κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηηο λέεο ζειίδεο ή λα ελεκεξψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο κε απιφ θαη εχρξεζην ρεηξηζκφ, ρσξίο 

λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε γλψζε πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζειίδσλ πεξηιακβάλεη: 

● Δχθνιε θαη γξήγνξε ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηεο (menu, sub-menu) 
● Αλεμάξηεηε δνκή ζειίδσλ ή θαηνπηξηθή δνκή κεηαμχ γισζζψλ 

● Δχρξεζην HTML Editor ηνπ ηχπνπ WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
● Γπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο ηεο ζειίδαο 
● Γελδξηθή απεηθφληζε ηεο δνκήο ηνπ Website 

 

Γηαρείξηζε αξρείσλ 

To CMS ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη θαθέινπο 
αξρείσλ θαη λα «αλεβάδεη» ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζην website (έγγξαθα, εηθφλεο, ήρν, video 
θιπ.). Ζ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία preview γηα ηηο εηθφλεο. Ρν CMS λα 

ιακβάλεη ππφςε ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο θαη πξνβνιήο 
πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ: 

● Απεξηφξηζην αξηζκφ θαηεγνξηψλ: πνζηήξημε απεξηφξηζηεο δεκηνπξγίαο θαηεγνξηψλ γηα ηελ 
νπνηαδήπνηε δνκή δηθηπαθνχ ηφπνπ.  

● Άικπνπκ κε απεξηφξηζην αξηζκφ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ: Θάζε άικπνπκ λα κπνξεί λα 

θηινμελήζεη απεξηφξηζην αξηζκφ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ.  

● Ρν πεξηερφκελν απηφ δχλαηαη λα είλαη θσηνγξαθίεο, αξρεία ήρνπ ή αξρεία βίληεν. Δηδηθά γηα ηα 
αξρεία βίληεν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ ρεηξηζηή λα ηνπνζεηεί αξρεία Video κέζσ 
δσξεάλ ππεξεζηψλ αλαπαξαγσγήο βίληεν φπσο ηνπ YouTube γηα ηελ θάιπςε δηαθφξσλ 

εθδειψζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηελ ρξήζε παξάζεζεο/ ελζσκάησζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θάζε 
πιαηθφξκα. 
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● πνζηήξημε πνιπγισζζηθφηεηαο: Πηε δηαρείξηζε ησλ πνιπκεζηθψλ αξρείσλ, είλαη απαξαίηεην λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηερνκέλνπ, άικπνπκ, θαηεγνξηψλ, ζε φζεο γιψζζεο έρνπλ 

νξηζηεί ζην ζχζηεκα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ.  
● Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηψλ: Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα κπνξεί λα 

επεμεξγαζηεί, αλ ην επηζπκεί, ηε θσηνγξαθία πνπ έρεη επηιέμεη. Λα έρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο 
κεγέζνπο, πεξηζηξνθήο, αληηζηξνθήο ή crop ηεο θσηνγξαθίαο.  

 

Ρερληθά ραξαθηεξηζηηθά ππνζηήξημεο απνηειεζκαηηθνχ Search Engine Optimization 

Ρν CMS ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα 
ππνζηεξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ελεξγεηψλ Search Engine Optimization. Ρέηνηα ραξαθηεξηζηηθά 
είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

● Title Tag Customization: δπλαηφηεηα ζηνπο editors λα δηαρεηξίδνληαη ηα Title Tags ζε θάζε ζειίδα 
μερσξηζηά.  

● Static, Keyword-RichURL‟s: ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο “ζηαηηθψλ” URLs – θαη φρη δπλακηθψλ, ηεο 
κνξθήο (?id=XXX) – κέζσ URL Rewriting.  

● Meta Tag Customization: ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο custom “meta description” &“meta keywords”, 
ζε θάζε ζειίδα πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία είλαη επίζεο εμαηξεηηθά θξίζηκα γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 

ζέζεσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 
● Headings Customization: πνζηήξημε ρξήζεο headings (H1 – H6 Tags)  
● 404 & 500 Error Friendly Pages: παξαγσγή νξζψλ ζειίδσλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζθάικαηνο ή κε 

έγθπξεο δηεχζπλζεο, απαληψληαο κε ηνπο ζσζηνχο θσδηθνχο ηνπ πξσηνθφιινπ HTTP. Δπηπιένλ, λα 
παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο custom 404 & 500 Error Pages 

 

Απαηηήζεηο Αζθάιεηαο 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα:  

● Αζθάιεηα Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ  
● Ξξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ  
● Ξξνζηαζία ησλ εκπεξηερνκέλσλ δεδνκέλσλ αλαδεηψληαο θαη εληνπίδνληαο κε κεζνδηθφ ηξφπν ηα 

ηερληθά κέηξα θαη ηηο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο.  

 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ Έξγνπ, λα ιεθζνχλ ππφςε:  

● Ρν ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη (π.ρ. Ξξνζηαζία Ξλεπκαηηθψλ Γεδνκέλσλ)  
● Νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΡΞΔ), 

● Νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζην ρψξν αζθάιεηαο ησλ ΡΞΔ (best practices) ηπρφλ δηεζλή de facto ή de 
jure ζρεηηθά πξφηππα, 

● Ρα επαξθέζηεξα δηαηηζέκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ.  

 

Πην ζχλνιφ ηνπ, ην website, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ζχζηεκα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλεη ππφςε 
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ηξείο (3) νκάδεο ρξεζηψλ, κε δηαθνξεηηθά/δηαβαζκηζκέλα δηθαηψκαηα, φζνλ 
αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ πινήγεζε, αιιά θαη ζηε 
δηαρείξηζε ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ.  

 

Απιφο Δπηζθέπηεο (Visitor / Guest): Πε απηήλ ηελ νκάδα αλήθνπλ φινη νη ρξήζηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελ 
πχιε κε ζθνπφ ηελ απιή πιεξνθφξεζε σο πξνο ην πεξηερφκελν. Ξξφθεηηαη, δειαδή, γηα παζεηηθνχο 

απνδέθηεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Γηα ηνπο επηζθέπηεο δελ απαηηείηαη θακία εγγξαθή ζην ζχζηεκα 

ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο.  

 

Γηαρεηξηζηήο πεξηερνκέλνπ (Editor): Ξξφθεηηαη γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ κε πιήξε δηθαηψκαηα επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ (αλέβαζκα ή δηαγξαθή ζειίδσλ, θεηκέλσλ, εηθφλσλ, video θ.α) ρσξίο θακία πξφζβαζε ζηελ 
δνκή, ζην εηθαζηηθφ θαη ζηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο Ξχιεο. 
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Γηαρεηξηζηήο (Administrator): Ξξφθεηηαη γηα ηελ νκάδα ρξεζηψλ κε πιήξε δηθαηψκαηα επί ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηνπ website. Ξξέπεη λα έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα ελφο εγγεγξακκέλνπ ρξήζηε θαη, επηπιένλ, 

πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα έρνπλ ηα εμήο πξφζζεηα δηθαηψκαηα:  

● Ξιήξεο θαη θαζνιηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (δεκηνπξγία/ δεκνζίεπζε/ ηξνπνπνίεζε/ 

δηαγξαθή) ηεο Ξχιεο θαη ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ ηεο 
● Ξιήξεο επφπηεπζε θαη εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο Ξχιεο θαη ησλ επηκέξνπο 

ππνζπζηεκάησλ 
● Ξιήξεο δηαρείξηζε ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Ξχιεο θαη ησλ 

επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ 

 

Ν αλάδνρνο ζα νξίζεη θαη‟ ειάρηζηνλ δχν δηαρεηξηζηέο θαη ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζεη θαη έλα ζηέιερνο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

Ρν ζχζηεκα αζθαιείαο κε ηηο νκάδεο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ είλαη ελδεηθηηθφ σο πξνο ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί απφιπηα ε θχζε θαη ν ζθνπφο ηνπ website 
θαη λα απνθιεηζηνχλ θαηλφκελα θαθφβνπιεο ή φρη θζνξάο, αιινίσζεο θαη βεβήισζεο ηνπ ραξαθηήξα ηεο. 

 

Γηαζεζηκφηεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ website ζε θνξεηέο ζπζθεπέο.  

Ρν ηνπξηζηηθφ portal ζα πξέπεη λα πιεξνί  ηηο αξρέο ηνπ Responsive Web Design, δειαδή νη ηζηνζειίδεο 
δηακνξθψλνληαη αλάινγα κε ηελ αλάιπζε ηεο νζφλεο ζηελ νπνία εκθαλίδνληαη. Θα πξέπεη επίζεο λα είλαη 
Mobile Friendly, δειαδή ζε νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή (iPhone, iPad, Android, θιπ.) ν επηζθέπηεο λα κε 
ρξεηάδεηαη λα επέκβεη (π.ρ. λα θάλεη κεγέζπλζε ή πιάγηα θχιηζε) γηα λα δηαβάζεη κε επθνιία ην πεξηερφκελν 
ηνπο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη ζειίδεο ηνπ portal, φπνπ απηφ 
απαηηείηαη. Πεκεηψλεηαη πσο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, δελ δεηείηαη ε αλάπηπμε mobile app 
(εθαξκνγήο), αιιά ε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο εκθάληζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπιάρηζηνλ ζηνπο εμήο 
browsers: 

 

● Microsoft EDGE 20.0-25.0+ 

● FIREFOX 3.0 + 
● SAFARI 4.0  + 

● CHROME  1.0 + 
● OPERA 10.0 + 

 

Ρν «+» αλαθέξεηαη ηελ ηειεπηαία stable έθδνζε (release) ηνπ browser πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά. 

 

Ξνηνηηθφο Έιεγρνο – UAT 

Γηαζθάιηζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ (UAT) ηνπ παξαδνηένπ θαη δηελέξγεηα UAT κε: 

Test scenarios ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη browsers 

 

πεξεζίεο Ξηινηηθήο Ιεηηνπξγίαο 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο θαη εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε εηθαζηηθή θαη ηερληθή αλαβάζκηζε ηνπ 
ηνπξηζηηθνχ portal, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζηνπο ειέγρνπο εθείλνπο θαη ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο / δηνξζψζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ άξηηα ιεηηνπξγία ηνπ portal, νξίδνληαο κηα πεξίνδν 
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηηο 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο. Ζ πεξίνδνο πηινηηθήο 
ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

● Βειηηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ρσξίο πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ππάξρνπζα πινπνίεζεο 

● Δπίιπζε πξνβιεκάησλ – ππνζηήξημε ρξεζηψλ  
● Ππιινγή παξαηεξήζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο  
● Γηφξζσζε / Γηαρείξηζε ιαζψλ  
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Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο, 
δίρσο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξεξηθέξεηαο.  

 

πεξεζίεο Δγγχεζεο θαη Ππληήξεζεο 

Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νξίζεη ειάρηζηε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα, σο εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηα πιαίζηα ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο. 

Θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη θαη‟ 
ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο: 

Γηαζθάιηζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ portal θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ. 

Δχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ portal ζε βάζε 24 x 7. 

Ν ρξφλνο απφθξηζεο κεηά απφ θιήζε θαη αλαθνξά πξνβιήκαηνο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξνο ησλ 24 σξψλ.   

 

Ξιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ αλσκαιηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ (bugs) κε θαηάιιειε 

δηνξζσηηθή έθδνζε (patch/fix) θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ηελ 
Ξεξηθέξεηα. Ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλσκαιίαο, σζηφζν γηα ην 
κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ν ρξφλνο επίιπζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

Ξαξάδνζε – εγθαηάζηαζε ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. 

Ξαξάδνζε αληηηχπσλ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ή ησλ επαλεθδφζεσλ ή ηξνπνπνηήζεσλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 
πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ κεηά απφ αίηεκα ηεο ΞΗΛ θαη ζπλελλφεζε κε ηνλ αλάδνρν.  

 

πεξεζία Help Desk γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Ξεξηθέξεηαο, δηαζέζηκε απφ ηηο 10:00 – 
18:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο, ε νπνία λα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ email. 

 

Γηαρείξηζε ηζηνζειίδαο 

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαξηήζεη ην πεξηερφκελν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπ portal νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη θαζεκεξηλά ηελ ηζηνζειίδα. Ρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
δηαρείξηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο νξίδεηαη απφ ηελ έλαξμε έσο ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο.  

 

Φηινμελία Ηζηνζειίδαο  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εηήζηα θηινμελία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζε server, 
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζην SLA κε 99,99% εηήζην uptime θαη δηαζθάιηζε φισλ ησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο (Firewall), δηαδηθαζίεο backup & restore, server management, patching, ππνζηήξημε κεηάδνζεο 
πεξηερνκέλνπ κέζσ CDN, scalability, availability, load balancing. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε κία 
αξρηθή αλάιπζε επί φπνησλ ηερληθψλ ζεκάησλ πξνθχςνπλ ζηελ ηζηνζειίδα, ζε ζπλεξγαζία κε εθπξφζσπν 
ηεο Ξεξηθέξεηαο (εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο).  Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη αλαθνξά ηνπ 

ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ζε εθπξφζσπν ηεο Ξεξηθέξεηαο εληφο 24 σξψλ θαη θαηφπηλ λα πξνβεί ζηελ επίιπζε 
ηνπ.  

 

πεξεζίεο Δθπαίδεπζεο 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, ν αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο ζην πξνζσπηθφ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, θαζ‟ ππφδεημε ηεο Ξεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ αθνκνίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 
ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ν 

αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν 
λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε ηηο ψξεο θαη ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζην ζχλνιν δελ 
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο. 
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Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο είλαη νη εμήο: 

● ε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο 
ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

● ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο πξνο έλαλ ηθαλφ ππξήλα ζηειερψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ:  

α) κε ηελ παξάδνζε ηνπ portal, λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ελνηήησλ ηνπ έξγνπ  

β) κε ηε ιήμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο λα αλαιάβνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ελνηήησλ ηνπ έξγνπ  

● ή επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή εμνηθείσζε ησλ ρξεζηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα εξγαιεία. 

 

Γξάζε 2. Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ 

Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηα Ηφληα λεζηά σο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο.  

Ν αλάδνρνο έρεη ηελ επηκέιεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ portal κε ζθνπφ ηελ παξαθίλεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο αλαγλψζηεο. Ξεξηιακβάλεηαη ε 
δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θεηκέλσλ, φρη κεγαιχηεξσλ ησλ 1.200 ιέμεσλ ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή, 
γεξκαληθή, ηηαιηθή, ξσζηθή θαη πνισληθή γιψζζα.  

 

Καηεγνξίεο πεξηερνκέλνπ 

 

1η Καηηγοπία - Σαξιδιυηικέρ εμπειπίερ:  

Πην portal θηινμελνχληαη ζεκαηηθέο ηζηνξίεο εκπεηξηψλ θαη ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ θάζε πξννξηζκφ 
μερσξηζηά, κε ηελ ηερληθή ηεο δεκηνπξγηθήο αθήγεζεο (creative story telling), νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ην 
ηνπξηζηηθφ πξντφλ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ην ζρέδην κάξθεηηλγθ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 

Φσηνγξαθηθφ πιηθφ: Θάζε άξζξν ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Ν αλάδνρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα 
εχξεζεο, επηινγήο, αγνξάο θαη επηκέιεηαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Πεκεηψλεηαη φηη ην θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ ζπλνδεχεηαη απφ κηθξέο πεξηγξαθέο (captions) θαη ζηηο έμη γιψζζεο.   

 

Πηα άξζξα πξέπεη λα πεξηέρεηαη έλα ελδηαθέξνλ θείκελν κε κηθξέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηγξαθέο θαη 
θσηνγξαθίεο πνπ λα ελεξγνπνηνχλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θνηλνχ. Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν πξνηείλνληαη:   

 

Έθηαζε θεηκέλνπ κέρξη 1.200 ιέμεηο  

 

Θεκαηνινγία: πεξηγξαθή πξννξηζκνχ ή ζεκαηηθήο πνπ άπηεηαη ησλ πξννξηζκψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ κε 
πεξηγξαθηθφ θαη εκπλεπζηηθφ ηξφπν.  

Ζ ηζηνξία λα έρεη ππέξηηηιν, ηίηιν ησλ πεξίπνπ 32 ραξαθηήξσλ θαη ππφηηηιν πεξίπνπ 150 ραξαθηήξσλ  

 

Σξήζε θσηνγξαθηψλ: 1800 x 1200 pixels κε ζεκαηηθή πνπ λα απεηθνλίδεη ηελ εκπεηξία πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζηελ ηζηνξία. Ρν ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπ θάζε άξζξνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 
έλα photogallery πνπ ζα ζπλνδεχεη ην άξζξν.  

Λα ππάξρεη ε επηινγή ζχλδεζεο κε ηα social media ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ή ζρεηηθφ hashtag. 
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Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ην portal ζα είλαη έηνηκν πξνο δεκνζηνπνίεζε (live) ζα πξέπεη λα 
έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη αλαξηεζεί ηνπιάρηζηνλ 10 άξζξα, σο αξρηθφ πεξηερφκελν.   

 

2η Καηηγοπία – Θεμαηικέρ εμπειπίερ:  

Αλάπηπμε ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη κελπκάησλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ηελ ηερληθή ηνπ story telling. Ζ 
ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ εθαξκφδεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηζηνξηψλ -ηίηινο θαη ηζηνξία εκπεηξίαο- κε ζηφρν 
ηελ αλάδεημε ηνπ θάζε πξννξηζκνχ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ πξνζθέξεη. Ρα κελχκαηα, αλαπηχζζνληαη ζην 
χθνο θαη ηε ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο αλάγθεο ηεο θακπάληαο, θαη 
απνηππψλνληαη δεκηνπξγηθά (design) γηα πεξαηηέξσ αλάδεημε (campaign branding) ησλ πξννξηζκψλ. Ζ  
αλάπηπμε ησλ ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δεκηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθθξάδεηαη 
κέζσ ηεο κελπκαηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηεο νπηηθνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Ξεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζε stories κέρξη 1200 ιέμεηο θαη ηε δεκηνπξγηθή 
απνηχπσζή ηνπο ζε επηά γιψζζεο:  

 ζε επίπεδν Ηνλίσλ Λήζσλ (7 ζπλνιηθά) 
 ζε επίπεδν Ξεξηθεξείαο Ηνλίσλ Λήζσλ  
 ζε επίπεδν εκπεηξηψλ - θνηλέο γηα ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ φπσο:  

 Luxury Sun & Beach  

 Family Sun & Beach  
 Lifestyle Sun & Beach  
 Romance Sun & Beach  
 Nightlife Sun & Beach  
 Cultural Sun & Beach  
 Unspoiled Sun & Beach  
 Action Sun & Beach  

 Couples Sun & Beach  
 LGBT Sun & Beach  
 Senior Sun & Beach  
 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο 
 Ξνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο 
 Γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο 
 Θξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο  

Ρα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα φισλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλήθνπλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Λήζσλ πνπ κφλε δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε απηψλ. Ρα παξαδνηέα ζα παξαδνζνχλ ζηελ ππεξεζία 
ηεο ΞΗΛ, ζε κνξθή pdf, .jpeg, .ai θαζψο θαη σο   αλνηρηά αξρεία γηα ηε κειινληηθή ηνπο επεμεξγαζία, 

εθφζνλ απηή θξηζεί αλαγθαία απφ ηελ ΞΗΛ. Πηα visuals ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ην ινγφηππν ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ ΔΝΡ. 

 

Γξάζε 3. Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 
Νήζσλ 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε θσηνγξάθηζε ζε επηιεγκέλα ζεκεία- πξννξηζκνχο ηεο 

Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βάζεο θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 
ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ρξήζε ζηηο δξάζεηο πξνβνιήο. Ζ ζεκαηνινγία ηεο θσηνγξάθηζεο βαζίδεηαη ζηα 
πξντφληα θαη ηηο εκπεηξίεο, φπσο απνηππψλνληαη ζην Marketing Plan ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, αιιά 
θαη ζην πιάλν ζηξαηεγηθήο πεξηερνκέλνπ, φπσο απηφ έρεη απνθαζηζηεί ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 1 γηα ηελ 
παξαγσγή ησλ videos.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θσηνγξάθηζε ζηα λεζηά 

ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη ππάξρνλ πιηθφ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ απφ 
πξνεγνχκελεο δξάζεηο θαη πιηθφ απφ ηξάπεδεο εηθφλαο, εθφζνλ ρξεηαζηεί.  

Ρν πιάλν παξαγσγήο ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη:  

 Ρε θσηνγξάθηζε θαη' ειάρηζηνλ ζηα λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πνπ δηαζέηνπλ 
αεξνδξφκην (φρη απνθιεηζηηθά δηεζλέο). 
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 Ρνπο πξννξηζκνχο πνπ ζα πινπνηεζνχλ γπξίζκαηα (ζε επίπεδν λεζηψλ θαη ηδηαίηεξσλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο).   

 Ρηο εκπεηξίεο, εθδειψζεηο ή άιια δξψκελα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φηη ρξήδεη αλάδεημεο.  

Ζ πινπνίεζε ηεο θσηνγξάθηζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ είλαη εθηθηή, εθφζνλ ν 
αλάδνρνο δχλαηαη λα δηαζθαιίζεη πσο ε κηα δξάζε δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζε ηεο 
δεχηεξεο δξάζεο.  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, επηκέιεηα θαη ην θφζηνο ηεο 

θσηνγξάθηζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Δμεηδηθεπκέλε νκάδα παξαγσγήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο ζέζεηο  
εξγαζίαο: θσηνγξάθν, βνεζφ θσηνγξάθνπ, ππεχζπλν παξαγσγήο  

 Ρνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ (θσηνγξαθηθέο κεραλέο, θψηα θ.α.) 
 Κεηαθίλεζε ζπλεξγείνπ ζηνπο πξννξηζκνχο, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαη έμνδα εζσηεξηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ, δηακνλή θαη ζίηηζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζπκκεηερφλησλ  
 Ζζνπνηνί - Ξαξνπζηαζηέο (πξσηαγσληζηέο, βνεζεηηθνί εζνπνηνί) θαη επηκέιεηα styling  

 Δλνηθίαζε ρψξσλ (ελδεηθηηθά: άδεηα εηζφδνπ θαη θηλεκαηνγξάθεζεο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).  
 Πθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζθελνγξαθηθέο αλάγθεο 

Ρα ζεκεία πνπ ζα απνηππσζνχλ θσηνγξαθηθά ζα νξηζηνχλ απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε επίπεδν 
επηθνηλσληαθήο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα. 

 

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Ρα αξρεία πξέπεη λα είλαη ιήςεο RAW Format ψζηε λα εκπεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ ρξσκαηηθψλ ηφλσλ θαη 
δηαβαζκίζεσλ αληίζεζεο (Color Tone Dynamic Range) θαη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ επαγγεικαηηθή 
θάκεξα κε αηζζεηήξα 18 Megapixels minimum).  

Scale resolution 300 dpi, κεγάιε πιεπξά θσηνγξαθίαο  

7.000 pixels minimum.  

Θα παξαδνζνχλ ηφζν ζε πιήξε αλάιπζε ζε αξρείν RAW 300 dpi, φζν θαη ζε ρακειή αλάιπζε (72 dpi), γηα 
ιεπηνκεξή πξνβνιή θαη πξνβνιή κηθξνγξαθίαο αληίζηνηρα.  

Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζα αλαγξάθνληαη θαηά ηε δηαδξνκή επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ζην Metadata File Info ησλ θσηνγξαθηθψλ αξρείσλ.  

Ζ Ρερληθή Δπεμεξγαζία πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ςεθηαθά ζε αξρεία .raw θαη ζηε ζπλέρεηα απηά λα 
απνζεθεχνληαη ζε αξρεία  compressed .jpg.  

To Tone & Color Grading πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε φξηα αζθαιείαο πνπ λα κελ μεπεξλνχλ ηα 110 % 

Saturation & 110 % Black Levels.  

Ρν ηειηθφ κέγεζνο σο δηάζηαζε θαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ σο Κεγέζπλζε 
πεξηζζφηεξν απφ ην + 1/3 ηεο δηάζηαζεο θαη αληίζηνηρα πεξηζζφηεξν απφ ην + 1/3 ηεο αλάιπζεο ηεο ιήςεο 
(130% Blow Up). 

 

Νη θσηνγξαθίεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηα εμήο ηερληθά–αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Λα είλαη ηερληθά άξηηεο (θαζαξέο, επθξηλείο εθηφο αλ δείρλνπλ ζηνηρεία θίλεζεο φπσο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζσζηά θσηηζκέλεο ρσξίο «θακέλεο» πεξηνρέο). 

 Λα είλαη θαιαίζζεηεο θαη λα πξνβάιινπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ θαη λα κελ 
πεξηιακβάλνπλ ζθνππίδηα, θαιψδηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ είλαη δηαθεκηζηηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ άζρεκε εληχπσζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο ρψξαο. 
 Πε θσηνγξαθίεο εηδηθψλ ρψξσλ ή θαηαζηεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά 

ηαπηνπνίεζεο (π.ρ. κάξθεο, ινγφηππα εηαηξηψλ) θαζψο ε Ξεξηθέξεηα Ησλίσλ Λήζσλ δελ έρεη ην 

δηθαίσκα δηαθήκηζεο ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
 Ζ θσηνγξάθηζε θπξίσο ησλ πνιπθσηνγξαθεκέλσλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

ελδηαθέξνπζα θαη πξσηφηππε. 
 Πην ζχλνιν ησλ θσηνγξαθηψλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηφζν νξηδφληηεο φζν θαη θάζεηεο 

ιήςεηο. 
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 Δηδηθφηεξα γηα ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θσηνγξάθηζεο (ηερληθέο θαη εξγαιεία ιήςεο, επεμεξγαζία θαη 
δηαηηζέκελε αλάιπζε) πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη απαηηήζεηο θαη νη «θσηνγξαθηθέο» ηερληθέο πνπ 

επηβάιινληαη απφ ην είδνο ησλ ζεκάησλ (πρ εθζέκαηα κνπζείσλ, παξαιίεο, κλεκεία, εθδειψζεηο 
θιπ). 

Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

 Φσηνγξαθίεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ: Γηα θσηνγξαθίεο ηχπνπ παλνξάκαηνο, έλαο επξπγψληνο θαθφο 
απαηηείηαη, δηφηη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ιήςεσλ γηα ηελ θάιπςε κηαο ζθελήο. Δίλαη 
απαξαίηεην ην κεγάιν βάζνο πεδίνπ θαη ε εληαία θσηνκέηξεζε (γηα λα απνθεπρζνχλ ζθηέο). 

 Φσηνγξαθίεο θηηξίσλ: Πηα θηήξηα, ν επξπγψληνο θαθφο (παξφηη αξθεηά απνηειεζκαηηθφο) δελ είλαη· 
ηφζν θαηάιιεινο επεηδή θάλεη ηηο θάζεηεο γξακκέο λα ζπγθιίλνπλ. Αλη' απηνχ πξνηηκάηαη θαθφο 
ειέγρνπ πξννπηηθήο. Ρν πιήζνο ησλ θσηνγξαθηψλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θηεξίνπ. Όπσο 
θαη ζηηο θσηνγξαθίεο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, φπνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα (π.ρ. θάπνηα 
κεηφπε), ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθίεο κε ηε ρξήζε ηειεθαθνχ. 

 Φσηνγξαθίεο εθζεκάησλ: Γηα ηε θσηνγξάθηζε απφ πάξα πνιχ θνληηλέο απνζηάζεηο ζε εμαηξεηηθέο· 
πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη θαθνί macro. 

 

Γξάζε 4. Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ (webisodes) ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ  

Αληηθείκελν ηεο δξάζεο απνηειεί ε παξαγσγή video πιηθνχ γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 
πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ ηεο. Ρν video πιηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα αλαδεηθλχεη, κε κνληέξλα εηθαζηηθή θαη ζχγρξνλε ηερληθή 
επεμεξγαζία, ην ζχλνιν ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ζα θαηαγξάθεη ηε 
κνλαδηθφηεηα θαη απζεληηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ κέζα απφ ηελ πξνβνιή ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ, 
ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ζηηγκψλ θαη εκπεηξηψλ θαινθαηξηψλ δηαθνπψλ θαη 
πξννξηζκψλ.  

Ρα videos ζα παξνπζηάδνπλ κε θαηλνηφκν, δεκηνπξγηθφ θαη εκπεηξηθφ ηξφπν ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ ησλ 
Ηνλίσλ Λήζσλ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηνπο πξννξηζκνχο ηνπ. Θα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 

θηλεκαηνγξάθεζεο θαη ζε δηεζλείο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειήο πνηφηεηαο θαη παγθνζκίνπ 
επηπέδνπ απνηέιεζκα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ην θνηλφ-ζηφρν. 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην νπηηθναθνπζηηθφ απνηέιεζκα, ν εμνπιηζκφο βηληενζθφπεζεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηερληθέο πξνζδηαγξαθέο: 

 capture format RAW 

 minimum 10-bit Log Processing 
 minimum 4K 

 sensor type: Super 35 

Όζνλ αθνξά ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ video πνπ ζα παξαδνζνχλ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο: 
4Θ (4096 x 2160) at ProRes 422 HQ, format: 16:9.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη γπξίζκαηα 

(θηλεκαηνγξάθεζε θαη θσηνγξάθηζε) ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ, θαζψο θαη λα αμηνπνηήζεη ππάξρνλ πιηθφ ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ απφ πξνεγνχκελεο δξάζεηο θαη πιηθφ απφ ηξάπεδεο εηθφλαο, εθφζνλ ρξεηαζηεί.  

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζχλζεζε πξσηφηππεο κνπζηθήο θαη ε 
πξνζαξκνγή ηεο ζε δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο γηα θάζε ζεκαηηθή θαηεγνξία. Πεκεηψλεηαη φηη ε κνπζηθή πνπ 
ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα επηηξέπεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξαρζέλ πιηθφ θαη ηα 
παξάγσγά ηνπ, γηα απεξηφξηζηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ζε θάζε ηερλνινγηθφ κέζν θαη ζα παξαδνζνχλ ζηελ 
Ξεξηθέξεηα, ειεχζεξα πλεπκαηηθψλ ή ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζε ηξίηνπο.  

 

Δπηπιένλ, γηα λα επηηεπρζεί ε ακεζφηεηα θαη ε δσληάληα ησλ ηνπξηζηηθψλ εκπεηξηψλ, αιιά θαη γηα λα 
αλαδεηρζεί ε απζεληηθφηεηα ησλ πξννξηζκψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ 
video, κε ηε ζπκκεηνρή εζνπνηψλ – παξνπζηαζηψλ (πξσηαγσληζηέο, βνεζεηηθνί εζνπνηνί), θαζψο θαη ε 
δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ κε ηε ζπκκεηνρή εθθσλεηή ή εθθσλήηξηαο, ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 
γιψζζα.  

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο, θαη‟ ειάρηζηνλ, πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή βίληεν 

πεξηερνκέλνπ απνθιεηζηηθά γηα δηαδπθηηαθή ρξήζε σο αθνινχζσο: 
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 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (full version) ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, δηάξθεηαο 2‟ (δχν 
ιεπηψλ):  

 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (short version) ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, δηάξθεηαο 1‟ (ελφο 
ιεπηνχ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (short version) ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, δηάξθεηαο 30‟‟ 
(ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ ιεπηψλ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 

 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 
 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (full version) κε θπξίσο ζέκα ηνλ Ξνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, δηάξθεηαο 1‟ (ελφο 

ιεπηνχ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (short version) κε θπξίσο ζέκα ηνλ Ξνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ, δηάξθεηαο 30‟‟ 

(ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ ιεπηψλ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 

 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 
 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (full version) κε θπξίσο ζέκα ηνλ Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, δηάξθεηαο 1‟ 

(ελφο ιεπηνχ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (short version) κε θπξίσο ζέκα ηνλ Θξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, δηάξθεηαο 30‟‟ 
(ηξηάληα δεπηεξνιέπησλ ιεπηψλ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (full version) κε θπξίσο ζέκα ηε Γαζηξνλνκία, δηάξθεηαο 1‟ (ελφο ιεπηνχ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

 Δλφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη (short version) κε θπξίσο ζέκα ηε Γαζηξνλνκία, δηάξθεηαο 30‟‟ (ηξηάληα 
δεπηεξνιέπησλ ιεπηψλ):  
 ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα 
 κε εθθψλεζε θαη ρσξίο εθθψλεζε 

Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

 

A) Γεκηνπξγία concept & video story  

Ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηνπ αλαθνξηθά κε ην concept, ηε δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε 
ησλ video, θαζψο επίζεο θαη ηα ζελάξηα γηα θάζε video ρσξηζηά.  

Ρα ζελάξηα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα πξνο ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ, ε νπνία ζα θαηαζέζεη 
ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ. Ν αλάδνρνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ παξαηεξήζεσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε απφ 
ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.  

Κε ηελ έγθξηζε ησλ ζελαξίσλ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη ηα ζελάξηα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηα 
νπνία ζα ππνβιεζνχλ εθ λένπ γηα έγθξηζε.  

Ζ παξνχζα ππφ-δξάζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο 3 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο κε 
ηνλ αλάδνρν.  

 

ινπνίεζε γπξηζκάησλ ζηα λεζηά ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ  

Πηε ζπλέρεηα, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ 
πξννξηζκψλ θαη εκπεηξηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ.  

Ρν πιάλν παξαγσγήο ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ θαη ηνλ αλάδνρν κεηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη:  
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Ρε βηληενζθφπεζε θαη' ειάρηζηνλ ζηα παξαθάησ λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ: Θέξθπξα, 
Ξαμνί/Αληίπαμνη, Ηζάθε, Ιεπθάδα, Θεθαινληά θαη Εάθπλζνο, ήηνη έμη ζπλνιηθά λεζηά. Ρνπο πξννξηζκνχο πνπ 

ζα πινπνηεζνχλ γπξίζκαηα (ζε επίπεδν λεζηψλ θαη ηδηαίηεξσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο).   

Ρηο εκπεηξίεο, εθδειψζεηο ή άιια δξψκελα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ηνπξηζηηθήο εκπεηξίαο θαη θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ Ξεξηθέξεηα φηη ρξήδεη αλάδεημεο.  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαη έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε, επηκέιεηα θαη ην θφζηνο ηεο 
παξαγσγήο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα παξαθάησ:  

 Κεηαθίλεζε ζπλεξγείνπ ζηνπο πξννξηζκνχο, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαη έμνδα εζσηεξηθψλ 
κεηαθηλήζεσλ, δηακνλή θαη ζίηηζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαη ζπκκεηερφλησλ  

 Ζζνπνηνί – παξνπζηαζηέο (πξσηαγσληζηέο, βνεζεηηθνί εζνπνηνί), φπνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 
παξαγσγή, θαη επηκέιεηα styling  

 Δλνηθίαζε ρψξσλ (ελδεηθηηθά: άδεηα εηζφδνπ θαη θηλεκαηνγξάθεζεο ζε Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο).  
 Πθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ζθελνγξαθηθέο αλάγθεο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη ηελ πινπνίεζε ησλ γπξηζκάησλ 
απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν θαη ηελ εγγξαθή ησλ πιάλσλ ζε Full HD κνξθή, γηα δπλαηφηεηα ρξήζεο ζε 

θάζε κνξθή ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο.  

Ζ πινπνίεζε γπξηζκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κελψλ κε απμεκέλε 
ηνπξηζηηθή θίλεζε, πνπ εμππεξεηεί ηε ιήςε πιάλσλ θαινθαηξηλψλ εκπεηξηψλ θαη ρξσκάησλ, ιακβάλνληαο 
φκσο ππφςε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο νπησο ψζηε ην απνηειεζκα λα είλαη πςειήο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη 
αηζζεηηθά αξηην.  

 

Β) Δπεμεξγαζία ζην studio – post production 

Υο ζπλέρεηα ησλ γπξηζκάησλ θαη κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε παξαγσγή ησλ videos, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη 
λα δηαζθαιίζεη ηελ επεμεξγαζία ζην studio, πνπ πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 Αμηνπνίεζε πιάλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα γπξίζκαηα   
 Έξεπλα, επηινγή θαη αγνξά πιάλσλ απφ ηξάπεδεο νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ απαηηείηαη 
 Αμηνπνίεζε πιάλσλ απφ ππάξρνπζεο πεγέο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ θαη πξνεγνχκελσλ 

δξάζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη 

 Γεκηνπξγηθή επηκέιεηα  
 Montage κε ζπλδπαζκφ πιάλσλ απφ ηα γπξίζκαηα θαη πιάλσλ αξρείνπ ή απφ ηξάπεδεο πιηθνχ 
 Γεκηνπξγία γξαθηθψλ θαη γξαθηζηηθψλ επξεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα supers, design elements 

 Έλζεζε supers θαη γξαθηθψλ 
 Δπεμεξγαζία πξσηφηππεο κνπζηθήο θαη δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ, αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή θαηεγνξία 

ή θαη ηνλ πξννξηζκφ    
 Έξεπλα, επηινγή θαη αγνξά κνπζηθήο απφ κνπζηθή βηβιηνζήθε θαη δηθαηψκαηα γηα ρξήζε ζε ςεθηαθά 

θαη ηειενπηηθά κέζα ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ απαηηείηαη  
 Δπηκέιεηα ήρνπ, Sound FX & design 
 Κεηάθξαζε & ππνηηηιηζκφο (εθφζνλ απαηηείηαη) 
 Δθθψλεζε θαη ακνηβέο εθθσλεηψλ (εθφζνλ απαηηείηαη) 
 Κεηαγξαθή ησλ πιηθψλ 
 Composition 
 Θσδηθνπνίεζε ηειηθνχ πξντφληνο (encoding, transcoding) 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ 7 - Δλέξγεηεο θαη δξάζεηο ςεθηνπνίεζεο  

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Ν ζχγρξνλνο ςεθηαθφο θφζκνο είλαη βαζηθφο ππιψλαο επηθνηλσλίαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Νη 

δηαδξαζηηθέο ςεθηαθέο εθαξκνγέο ιεηηνπξγνχλ σο κέζα επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηψλ. 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο 
ελεκέξσζεο ησλ ηνπξηζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε 
πεξηερνκέλνπ, ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θαη ηηο επηινγέο δηαθνξεηηθψλ ζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 





112 
 

 

Γξάζε 1 – Mobile application 

O αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα αλαπηχμεη εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα (mobile phones) θαη θηλεηέο 
ζπζθεπέο (pads) κε ζηφρν ηελ κεγαιχηεξε δηάδξαζε κε ην θνηλφ θαζψο θαη ηελ παξαγσγή πεξηερνκέλνπ 
απφ ηνπο ρξήζηεο (user generated content). H εθαξκνγή ζα αλαπηπρζεί ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζα είλαη 

ζπκβαηή κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα IOS, Android θαη δηαζέζηκε απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 
εθαξκνγψλ Appstore θαη Playstore. 

Αηζζεηηθή θαη Διθπζηηθφηεηα 

Ζ αηζζεηηθή ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα αθνινπζεί ην Material Design, ψζηε λα έρεη νηθεία αίζζεζε γηα ην 
κέζν ρξήζηε. Δπηπιένλ, πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί κε θαηάιιεια ξπζκηζκέλα ρξψκαηα θαη γξακκαηνζεηξέο 
ζχκθσλα κε ηελ Δηαηξηθή Ραπηφηεηα. 

Δπεθηαζηκφηεηα θαη ζπληήξεζε 

Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα έρεη ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη επεθηαζηκφηεηαο, θαζψο θαη λα 
παξέρεη ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο ζε φιεο ηηο πιαηθφξκεο θαη ζπζθεπέο. Ζ εθαξκνγή ζα ηξέρεη κε native θψδηθα 
ζε θάζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα (iOS θαη  θη φρη πβξηδηθέο ιχζεηο φπσο HTML.) 

Ππκβαηφηεηα & Ξξνζαξκνζηηθφηεηα 

Ζ εθαξκνγή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε ζπζθεπέο Android θαη iOS κε δηάθνξεο 
αλαιχζεηο θαη κεγέζε νζνλψλ. 

 

Γξάζε 2 – Δλέξγεηεο mobile marketing 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δξάζεο είλαη ε πινπνίεζε δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ζε ρξήζηεο θηλεηψλ 
ηειεθψλσλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Λήζσλ. 

Πηφρνο ηεο ηξέρνπζαο δξάζεο είλαη ε πξνψζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ κελπκάησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Λήζσλ πξνο ηα θνηλά ζηφρνο θαη ε επηζθεςηκφηεηα ηνπ website, απφ ηηο αγνξέο ζηφρνο.  

 

Πηφρνη Δπηθνηλσλίαο: 

Ζ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο γηα ηα Ηφληα Λεζηά, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο 

Ζ ελίζρπζε ηεο ζεηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο εκπεηξίαο, γηα ηα Ηφληα Λεζηά κέζα απφ πξσηνγελέο, 
πξνσζεηηθφ πεξηερφκελν, θεηκέλνπ, video θαη εηθφλαο. 

Ζ επαθξηβήο ζηφρεπζε, εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ λα ηαμηδέςνπλ γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ζηελ Διιάδα θαη 

επηπιένλ εθείλσλ πνπ αλαδεηνχλ λα ηαμηδέςνπλ ζε άκεζα αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο, φπσο ε 
Ξνξηνγαιία, ε Ηζπαλία, ε Ρνπξθία θαη ε Ηηαιία. 

 

Εφαρμογή του Σχεδίου Δράςεων Επικοινωνίασ ςτο διαδίκτυο και ςτα μζςα κοινωνικήσ δικτφωςησ  

Γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο θαηεγνξήαο απηέο , ν Αλάδνρνο ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αλαιπηηθέ πξν́ηαζε (Digital 
Media Plan) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο, κε ηελ επηινγέ ηεο δ ηάξθεηαο, ησλ κέζσλ θιπ. ε νπνήα 
ηίζεηαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ πξν́ηαζε ησλ ππνςεθήσλ γηα ηελ πξνβνιέ ζην δηαδήθηπν θαη ηα κέζα θνηλσληθέο δηθηπ́σζεο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη Ξιάλν Γηαδηθηχνπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πν π ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ Ξεξηθέξεηα , κε ηε 
ρξήζε πιαηθφξκαο πξνγξακκαηηζκνχ , θαζψο θαη Ξιάλν πξνβνιήο ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηπψζεηο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θαλάιηα: 

 Facebook/Instagram 
 Twitter 
 LinkedIn 
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Προωθητικζσ και άλλεσ ενζργειεσ  

Ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη γηα θάζε ελέξγεηα – θαη αλεμάξηεηα αλ πινπνηεήηαη απν́ ηνλ ήδην έ απν́ ηξήηνπο – 
αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ην πεξηερφκελν , ην ρξν́λν , ηνλ ην́πν θαη ηνλ ηξν́πν πινπνήεζεο . Όηαλ ε ελέξγεηα 
αλαιακβάλεηαη απφ ηξίην πο, απηνί απνηεινχλ ππεξγνιάβνπο ηνπ Αλαδφρνπ , ακείβνληαη απφ απηφλ θαη ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηνπο . Πε θάζε πεξήπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρέ έρεη δηθαήσκα 
λα δεηέζεη απν́ ηνλ αλάδνρν λα ππνβάιεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ελέξγεηεο πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηξίηνπο.  

Ζ πξν́ηαζε ησλ ππνςεθήσλ γηα ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζρέδην πνπ ζα 
θαηαθέξλεη λα επηηχρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ηηκέο – ζηφρν πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αλά 
κέζν πξνβνιήο: 

Μέζν Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο 

Video Views Impressions 

Σηκή – ζηφρνο Σηκή – ζηφρνο 

Facebook 2.500.000 video views 6.000.000 Impressions 

Twitter 3.300.000 video views 4.000.000 Impressions 

LinkedIn 410.000 video views 420.000 Impressions 

 

Τρόποσ υλοποίηςησ – Παραδοτζα  

To πξναλαθεξζέλ ζπλνιηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εμεηδίθεπζε θαη 

πινπνίεζε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Πηξαηεγηθήο θαη ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο θαζψο  θαη ζηελ 
ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ , ηεξψληαο ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
έξγνπ θαη ζηε βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, εθηειείηαη σο αθνινχζσο:  

Κεηά ηελ επηινγή ηνπ ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη θαηά ηα αλσηέξσ:  

 ηελ θαηάξηηζε , εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ελφο Πρεδίνπ Γξάζεσλ Δπηθνηλσλίαο ρξνληθά 
θαηαλεκεκέλνπ (ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ) θαη θνζηνινγεκέλνπ , κε ηεθκεξησκέλε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επ ηδησθφκελνπο ζηφρνπο θαη ηηο νκάδεο 
θνηλνχ – ζηφρνπ (target groups) ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρέο.  

 ην Ξιάλν Τεθηαθσ́λ Κέζσλ (Digital Media Plan)  
 ηελ πινπνήεζε ησλ ηειηθά πξνθξηλν́κελσλ ελεξγεησ́λ κε βάζε ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβάιεη ν 

Αλάδνρνο θαη εγθξίλεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο  
 ηε ζπλερέ ππνζηέξημε ζε ζέκαηα Ξιεξνθν́ξεζεο θαη Γεκνζην́ηεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρέο θαηά 

ηελ πινπνήεζε ηνπ ζπλνιηθνπ́ έξγνπ.  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο:  

 Λα ηεξεζνχλ νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο-απαηηήζεηο πεξί δεκνζηφηεηαο φπσο πξνβιέπνληαη γηα ην 
πξφγξακκα ΔΠΞΑ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ θαλφλσλ δεκνζηφηεηαο 
γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα.  

 Ν ηξφπνο ζχλζεζεο θαη ζρεδίαζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ είλαη ειεχζεξνο, αιιά ην γξαθηζηηθφ 

χθνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα είλαη άςνγεο αηζζεηηθήο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 
αλαγλσζηκφηεηαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 Ρν δεκηνπξγηθφ πνπ ζα παξαδνζεί (ηειηθέο καθέηεο, ζρέδηα θαη ςεθηαθά αξρεία) ζα πξέπεη λα είλαη 
έηνηκα γηα αλαπαξαγσγή θαη πιήξσο επεμεξγάζηκα γηα κειινληηθή ρξήζε. Όια ηα ηειηθά αξρεία ζα 
παξαδνζνχλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 Νη κεηαθξάζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ πξέπεη λα γίλνπλ απφ πηζηνπνηεκέλν κεηαθξαζηή ή 

κεηαθξαζηηθή εηαηξεία θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαη έγθπξε κεηάθξαζε.  

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ 
θαη ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιηθψλ θαη ησλ Δθαξκνγψλ. Ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη 
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λα ππνβάιεη πξνζρέδηα ησλ δεκηνπξγηθψλ πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπο γηα έιεγρν θαη έγθξηζε 
ηνπο απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ.   

 

Κεληαία Αλαθνξά  

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θακπάληαο πξνψζεζεο, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα ππνβάιεη κεληαία αλαθνξά (report) 
πνπ ζα θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημε ηεο θακπάληαο, θαηαγξάθνληαο:  

Ρελ απφδνζε ηεο θακπάληαο κέζσ ηνπ θπξίνπ δείθηε απφδνζεο αλά ζηφρν θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο 
δεπηεξεχνληεο δείθηεο ζπλαξηήζεη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

Βειηησηηθέο θηλήζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο (αιιαγή κείγκαηνο, αιιαγή ζηφρεπζεο ρσξψλ, θνηλνχ 
θιπ.)  

 

Γξάζε 3- Φεθηαθνί ράξηεο 

Ζ εθαξκνγή ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβάιεη πξνηεηλφκελεο δηαδξνκέο ζε ράξηε, ψζηε ν επηζθέπηεο λα 
κπνξεί λα επηιέγεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ρν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα θάζε 

δηαδξνκή ζα παξνπζηάδεηαη απηφλνκα, ζε μερσξηζηή ζειίδα κέζα ζηελ εθαξκνγή, θαη ζα πεξηιακβάλεη 

θείκελα θαη θσηνγξαθίεο ζρεηηθά κε ηελ θάζε πξφηαζε. 

Γξάζε 4 - Φεθηαθά Θεκαηηθά Tours 

Πηελ εθαξκνγή  ζα παξνπζηάδνληαη ηφζν ζε εηδηθή ελφηεηα φζν θαη κέζσ ησλ ςεθηαθψλ ραξηψλ ςεθηαθά 
ζεκαηηθά tours γηα ηηο θχξηεο εκπεηξίεο ησλ πξννξηζκψλ θαη ηεο Ξεξηθέξεηαο. Θα επηιερζνχλ ζεκαηηθά tours 
πνπ ζα πξνβάινπλ ηφζν ηα λεζηά ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη εκπεηξίεο θαη ηνπξηζηηθά 
πξντφληα, φπσο απνηππψλνληαη ζην Marketing Plan ηεο Ξεξηθέξεηαο. 

Γξάζε 5- Δηθνληθέο δηαδξνκέο 

Ζ εθαξκνγή ζα εκθαλίδεη δηαδξνκέο, φπσο κνλνπάηηα, πνπ ζα έρνπλ ραξηνγξαθεζεί θαη ζα έρνπλ 
απνζεθεπηεί ζε ςεθηαθή κνξθή ζχκθσλε κε ην πξφηππν  Keyhole Markup Language (KML) έθδνζε 2.3,  
φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί απφ ην Open Geospatial Consortium (OGC). Ρν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζα 
πεξηιακβάλεη θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη γηα επηιεγκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη video. 

 

Απνζήθεπζε θαη ζπγρξνληζκφο 

Ζ εθαξκνγή ζα έρεη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κεξηθψο ρσξίο ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Θα ζπγρξνλίδεηαη ην 
βαζηθφ πιηθφ, φπσο ε ραξηνγξάθεζε θαη νη εηθνληθέο δηαδξνκέο. Ρν επηπιένλ νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζα 
δηαηίζεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε, ψζηε λα κελ θαηαιακβάλεηαη κεγάιν κέξνο ηνπ απνζεθεπηηθνχ 
ρψξνπ ηεο ζπζθεπήο. Πε πεξίπησζε θαηάξγεζεο απφ ην δηαρεηξηζηηθφ ηεο web based πιαηθφξκαο, ηφηε 
πξέπεη λα θαηαξγεζεί θαη απφ ηελ εθαξκνγή. 

Ζ απνζήθεπζε εληφο ηεο εθαξκνγήο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ (SQLite) αιιά θαη 
δνκεκέλα αξρεία (XML), πνπ ζα ζπγρξνλίδεηαη ζην παξαζθήλην.  

Γηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα 

Ζ δηαρείξηζε ηεο ραξηνγξάθεζεο, εηθνληθψλ δηαδξνκψλ, ζα γίλεηαη απφ θεληξηθή web based πιαηθφξκα. Ζ 
πιαηθφξκα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ θαη απηνκαηνπνηεκέλε 
ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα παξέρεη ην απαξαίηεην API γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ κε 
ηελ εθαξκνγή.  

 

Ζ ππνδνκή φπνπ ζα ιεηηνπξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα είλαη ζε πεξηβάιινλ πνπ είλαη απφιπηα 

ζχκθσλν κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (PII). 
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ΤΠΟΔΡΓΟ 8 - Πξνβνιή ηεο Π.Ι.Ν. ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

 

Αληηθείκελν ηεο Γξάζεο  

Ρα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα ηεο ςεθηαθήο πξνψζεζεο θαη δίαπιν 

επηθνηλσλίαο θαη δηάδξαζεο κε ην θνηλφ ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Γξάζεο είλαη ε 
ελίζρπζε ηνπ ςεθηαθνχ απνηππψκαηνο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο παξνπζίαο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζηα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλφηεηαο, ηελ 
αλάδεημε ηεο επηθνηλσληαθήο ηαπηφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ. Πην πιαίζην ηεο παξνχζαο 
Γξάζεο πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ππν-δξάζεηο:  

Ζ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο δξάζεο ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ επηθαηξνπνίεζε 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ινγαξηαζκψλ ζηα επηιεγκέλα ςεθηαθά κέζα θαη ηε ζηαζεξή δηαρείξηζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ.  

 

Γξάζε 1: Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ: ηξαηεγηθή ζηφρεπζε αγνξψλ θαη KPIs θαη 
Οδεγφο Υξήζεο γηα φινπο ηνπο πξννξηζκνχο 

Πηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ, ν αλάδνρνο 
ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ζηξαηεγηθή ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηελ ζηφρεπζε αγνξψλ θαη λα ζέζεη ΘΟΗs 

κέηξεζεο απνηειεζκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη νινθιεξσκέλν ζρέδην 
δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, λα αμηνινγήζεη ηα ππάξρνληα Κέζα Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο 
θαη λα πξνηείλεη αλάπηπμε λέσλ αλ απηφ θξίλεηαη σθέιηκν γηα ηελ ΞΗΛ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε δπν άμνλεο: 

 Πηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ ζαλ ζχλνιν 
 Πηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, εμεηδηθεπκέλε αλά λεζί. 

Αλάπηπμε θαη νκνηνκνξθία 

Ζ αλάπηπμε ησλ Ινγαξηαζκψλ Κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηελ 
αηζζεηηθή θαη ηελ ζπιινγηζηηθή πνπ είλαη δηακνξθσκέλν ην γεληθφηεξν ςεθηαθφ απνηχπσκα ηεο ΞΗΛ, λα 
παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα ζχλνιν, μεθάζαξν ζηνλ αλαγλψζηε/ρξήζηε θαη δπλεηηθφ επηζθέπηε. 

 

Γξάζε 2: Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο  

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο 
κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθπνλεζεί ζηελ Γξάζε 1. Νη ινγαξηαζκνί ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηηο πιαηθφξκεο ηνπ Facebook, ηνπ Twitter ηνπ Instagram, ηνπ linkedIn 
θαη ηνπ YouTube. Νη ινγαξηαζκνί ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά:  

 www.Facebook.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην Facebook κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ 
πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  

 www.twitter.com: Τεθηαθή ζειίδα ζην Twitter κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ 
εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 
πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 www.Instagram.com: Τεθηαθή ζειίδα ζην Instagram κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ εηθφλσλ, ησλ 
αηζζήζεσλ θαη ηνπ παικνχ ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ κέζα απφ δεκηνπξγηθέο θσηνγξαθίεο ησλ Ηνλίσλ 

Λήζσλ 
 www.LinkedIn.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην LinkedIn κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ εηθαζηηθψλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ αιιά θαη ηελ 

πξνηξνπή ησλ ρξεζηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνψζεζε θαη δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε θχξην 
ζηφρν επαγγεικαηίεο 

 www.youtube.com: Πρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ςεθηαθήο ζειίδαο ζην youtube κε ζηφρν ηελ πξνβνιή 

ησλ βίληεν πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πινχην ησλ εκπεηξηψλ ησλ λεζηψλ ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ 

 

http://www.facebook.com/aegeanislands.gr
http://www.twitter.com/AegeanIslands
http://www.instagram.com/aegeanislands/
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Γξάζε 3: Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

Ξεξηιακβάλεηαη ε ζπλερήο δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή 
θαηεχζπλζε πξνηξνπήο ηνπ θνηλνχ γηα επηινγή ησλ Ηνλίσλ Λήζσλ γηα δηαθνπέο. Ρν πεξηερφκελν είλαη 
ζχκθσλν κε ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Πην πεξηερφκελν πεξηιακβάλνληαη, φρη πεξηνξηζηηθά, νη παξαθάησ ηχπνπ πεξηερνκέλνπ: 

 Θεηκελνγξάθεζε (posts) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. Ρν χθνο ηεο θεηκελνγξάθεζεο 
δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ΚΘΓ, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
θάζε κέζνπ (Δλδεηθηηθά: Ρν χθνο ηνπ post ζην Facebook είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην post ζην 
Twitter.) 

 Γεκηνπξγηθέο εθαξκνγέο, φπσο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, φπσο (φρη πεξηνξηζηηθά): 
 Infographics / Pictographics. Σξήζε illustration γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηιεγκέλνπ αθεγήκαηνο 

βάζεη ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο (έσο 1 αλά κήλα) 
 Creative posts – αλαξηήζεηο κε εηθαζηηθή επηκέιεηα πξνο βέιηηζηε απφδνζε θαη shareabilitiy 
 Live Facebook posts 
 Instagram Stories 
 Creative Posters. Γεκηνπξγηθέο εθαξκνγέο ή πξνζαξκνγέο εηθαζηηθψλ βάζεη ηεο εθάζηνηε 

επηθνηλσληαθήο ηδέαο (concept) 

 Gifs. Γεκηνπξγία branded GIFs απφ video πιηθφ πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ κε πξσηφηππν θαη 
δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν ηα λεφηεξα θνηλά 

 

Γξάζε 4: Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ γηα ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

Πηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, πεξηιακβάλεηαη ε ζπλερήο πξνψζεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ γηα θάζε ςεθηαθή πιαηθφξκα ησλ Κέζσλ Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηηο αγνξέο ζηφρνπο θαη 
ελέξγεηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο κειψλ. Ππγθεθξηκέλα:   

FACEBOOK 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη πξνο έγθξηζε 15 εκέξεο πξηλ ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ). Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   

 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπο    
 Δλέξγεηεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο Facebook page, φπσο ελδεηθηηθά Likes 

ζε άιιεο ζρεηηθέο ηνπξηζηηθέο ζειίδεο ή/θαη digital influencers, αιιειεπίδξαζε ζε αλαξηήζεηο 
άιισλ ζειίδσλ θιπ. 

 Ξξνζζήθε πιηθνχ ζε ππάξρνληα photo&video albums θαη δεκηνπξγία λέσλ. 
 Ληχζηκν ησλ ζειίδσλ κε πηζαλά activations /campaigns πνπ ηξέρνπλ ηελ εθάζηνηε πεξίνδν 

 Δπηινγή θαη share ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο 

TWITTER 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ).  Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδαο ηνπο    
 Follow / Mention ζε άιιεο ζειίδεο  
 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

INSTAGRAM 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζε πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ). Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην – Πεπηέκβξην κε ζρνιηαζκφ ζηα αγγιηθά 
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην – Γεθέκβξην κε ζρνιηαζκφ ζηα αγγιηθά.  
 Δλέξγεηεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ ινγαξηαζκνχ, φπσο ελδεηθηηθά Likes ζε 

άιιεο ζρεηηθέο ηνπξηζηηθέο ζειίδεο ή/θαη digital influencers, αιιειεπίδξαζε ζε αλαξηήζεηο άιισλ 

ζειίδσλ θιπ. 
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 Δπηινγή θαηάιιεισλ hashtags αλά αλάξηεζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ απνηειέζκαηνο  
 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

LINKEDIN 

Γεκηνπξγία δεθαπελζήκεξνπ content calendar ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη 15 εκέξεο πξηλ ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηνπ, βάζεη πξννξηζκψλ ή ζεκαηηθψλ αμφλσλ (ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ).  Ξξνβιέπνληαη:  

 3 δεκνζίεπζεηο ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην - Πεπηέκβξην, ζηα αγγιηθά.   
 1 δεκνζίεπζε ηελ εβδνκάδα ηνπο κήλεο Νθηψβξην - Γεθέκβξην , ζηα αγγιηθά.   
 Έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο δεκνζηεχζεσλ, 15 εκέξεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ζηε ζειίδαο ηνπο    

 Δπηινγή θαη repost ζρεηηθψλ αλαξηήζεσλ απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο (έσο 5 αλά εβδνκάδα) 

YOUTUBE 

 Αλάξηεζε videos, επηθαηξνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε ππάξρνληα videos (Ρίηινο, Ξεξηγξαθή, 
annotations, infocards, Tags θιπ.) 

 Άξηηα νξγάλσζε ηεο landing page ηνπ θαλαιηνχ 

 Γεκηνπξγία playlists 
 Δλέξγεηεο γηα πξνζέιθπζε λέσλ ζπλδξνκεηψλ 

 Πχλδεζε ηνπ θαλαιηνχ κε ηηο ππφινηπεο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 

Θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θη έιεγρνο πεξηερνκέλνπ ησλ ρξεζηψλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά ζρφιηα, απφςεηο πνπ 
εθθξάδνληαη) θαζψο θη ε επηθνηλσλία κε ην θνηλφ κέζσ εξσηήζεσλ, απαληήζεσλ ή πξνηάζεσλ γηα ηελ 
επίηεπμε δηάδξαζεο. Θαηά πεξίπησζε, θαη φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, εθπξφζσπνο ηεο Ξεξηθέξεηαο 
δχλαηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ αλάδνρν γηα απαληήζεηο, δηεπθξηλίζεηο ή άιια ζέκαηα.  Ξεξηιακβάλεη: 

 Monitoring θαη moderation, φπσο ελδεηθηηθά παξαθνινχζεζε mentions θαη tagging ησλ accounts, 
hashtag tracking θιπ. 

 Γηαρείξηζε ζρνιίσλ (απαληήζεηο, likes, δηαγξαθή ή απφθξπςε φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην) 

 Γηάδξαζε θαη δηάινγνο κε ην θνηλφ  
 Απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα  
 FAQ: Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε FAQ βάζεη κελπκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ δηακνξθσζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ. 
 

Άξζξν 2.  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμε (6) 
κελσλ ή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31/12/2023.  

2.2. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, πνπ ζπληζηά αληηθεηκεληθή 
αδπλακία εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ή αλσηέξα βία κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε πινπνίεζε ηεο Πχκβαζεο, κεηά ηελ 
φπνηα παξάηαζε ή κεηάζεζε ηπρφλ ρνξεγεζεί, ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο ησλ 
απψηαησλ νξίσλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
ην ΔΠΞΑ 2014-2020. 

2.3. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, 

αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο 
παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 
ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο.  

 

2.4. Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο - Παξαδνηέα Έξγνπ 

Σο σπονοδιάγπαμμα ηος έπγος και ο σπόνορ ςποβολήρ ηυν επιμέποςρ παπαδοηέυν θα καθοπιζηούν καηά ηην 
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ, βάζει ηηρ πποζθοπάρ ηος Αναδόσος. 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 1 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:   
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ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Γεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 

Π2: Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη 
ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ (15.000 ιέμεηο θαη 
ειάρηζην) 

Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Π3: Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
εκπεηξηψλ (200 θαη ειάρηζην) 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π4: Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ 
(webisodes, 3 θαη ειάρηζην) 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 7 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο: 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Mobile application Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Π2: Δλέξγεηεο mobile marketing Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο 

Π3: Φεθηαθνί ράξηεο Δληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Π4: Φεθηαθά ζεκαηηθά tours Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π5: Δηθνληθέο δηαδξνκέο   
Δληφο έμη (6)  κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

Γηα ην ΤΠΟΔΡΓΟ 8 γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη 
ηκεκαηηθέο /ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο  σο εμήο:   

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Π1: Καζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π2: Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο  Δληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π3: Γεκηνπξγία content Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

Π4: Έθζεζε γηα ηε Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε 
πεξηερνκέλνπ 

Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο 

 

Άξζξν 3.  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

3.1. Ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε ζήκεξα, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ φξσλ ηεο, ηελ/ηηο ππ‟ αξ. <αξηζκφο εγγπεηηθήο> Δγγπεηηθή/έο Δπηζηνιή/έο Θαιήο 

Δθηέιεζεο ηεο .................., φπσο ζρεηηθά πξνβιέπεηαη ζηελ δηαθήξπμε, πνζνχ ίζνπ κε ην 4% 
ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ, ήηνη <πνζφ εγγπεηηθήο> επξψ. Ζ Δγγπεηηθή 
Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο Γηαθήξπμεο.  

3.2. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

3.3. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 
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επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ.  

Άξζξν 4.  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

4.1. Ν Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηεθκαίξεηαη φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ. 
Αλαιακβάλεη δελ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο. 

Ρπρφλ παξάιεηςε ελεκέξσζήο ηνπ δελ ηνλ απαιιάζζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
επζπλψλ ηνπ.  

4.2. Ν Αλάδνρνο ζα εθηειέζεη ην Έξγν θαη ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο θχξηεο θαη παξεπφκελεο 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε θαη ηελ φιε έλλνκε ζρέζε ηνπ κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο θαη κε ηελ 
απαηηνχκελε θξνληίδα, ηθαλφηεηα θαη επηκέιεηα εηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία θαηά ηα 
αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά πξφηππα.  

4.3. Ν αλάδνρνο ζα ηεξεί κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ    
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα XIV ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Β‟ ηνπ λ. 4412/2016. 

4.4. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηνπ 

Έξγνπ θαη ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δεδνκέλνπ άιισζηε φηη θαηά δήισζή ηνπ δηαζέηεη ηελ ζρεηηθή 
εκπεηξία, θαζψο θαη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, ηελ απαηηνχκελε νξγάλσζε, 
επαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα ηελ έγθαηξε, πιήξε, 
πξνζήθνπζα θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο.  

4.5. Ν Αλάδνρνο ζα αζθήζεη ηε κέγηζηε επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα, πξνζνρή θαη επηκέιεηα θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη ζα εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε θνηλψο 
παξαδεθηέο επηζηεκνληθέο, ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο αξρέο θαη πξφηππα. Θα εθηειεί επίζεο ηηο 

ζρεηηθέο εξγαζίεο θαηά επαγγεικαηηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 
ηεο Πχκβαζεο.  

4.6. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε Πχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη ηεο πξνθήξπμεο, 
δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

4.7. Ν Αλάδνρνο νξίδεη Δθπξφζσπν λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ελεξγεί 

θαη‟ εληνιήλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

Πχκβαζε. Δπί πιένλ πξέπεη λα νξηζζεί θαη αλαπιεξσηήο ηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. 
Αιιαγή ηνπ Δθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή θαη ηζρχεη κφλν κεηά απφ ηελ έγγξαθε απνδνρή ηεο. 

4.8. Ν Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, 
εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα 
δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε Πχκβαζε, 

ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

4.9. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά 
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.  

4.10. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Πχκβαζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

4.11. Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη 
ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, 
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, 
ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ 

απηήλ πξνζψπσλ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε 
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αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ εληφο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ ζα 
ηνπ ηάμεη πξνο ηνχην ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

4.12. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, 
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

4.13. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ηεο Πχκβαζεο, ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε πνπ ζα ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαζψο θαη 
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

4.14. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε 
άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ 
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη απηνχ, 

ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο ζε απνθαηάζηαζή ηεο.  

<Σα άπθπα 4.15, 4.16, 4.17 και 4.18 ενηάζζονηαι ζηην ύμβαζη μόνο ζηην πεπίπηυζη Ένυζηρ 
Οικονομικών Φοπέυν>  

4.15. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ζα είλαη 
απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί 

θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία 
πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ 
ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

4.16. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 
ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο 
ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο.  

4.17. Πηελ σο άλσ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακειιεηί λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά εγγξάθσο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. Δάλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 
εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε Πχκβαζε πινπνηείηαη 
απφ ηα ινηπά κέιε ζην ζχλνιφ ηεο, θαη εμαθνινπζεί λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ 
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί ηεο δπλαηφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ 

απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Αλάδνρν.  

4.18. Δθφζνλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη ζρεηηθά φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ γηα λα 
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε ε Αλάδνρνο έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ νθείιεη λα 
πξνηείλεη αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ πξφηαζε ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα ζηα νπνία ν αληηθαηαζηάηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζήθνπζα 
εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη ηελ ελ γέλεη ππνθαηάζηαζε ηνπ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εγθξίλεη κε απφθαζε ηεο ηελ αληηθαηάζηαζε απηή. 
Πε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν αληηθαηαζηάηε δελ γίλεη απνδεθηή, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
έθπησην. 

4.19. Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ζην πιαίζην ηεο Πχκβαζήο 
ηνπ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. Πε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ πνζνχ ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή απφ νπνηαδήπνηε ειεγθηηθή ππεξεζία γηα πξάμε πνπ δηεθπεξαηψζεθε απφ ηνλ Αλάδνρν ζην 

πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ηε Πχκβαζή ηνπ θαη εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο απηνδηθαίσο θαη ρσξίο θακηά δηαδηθαζία εθηφο ηεο 
εηδνπνίεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε πιήξε απνδεκίσζε.  

4.20. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.  

4.21. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη 

επξσπατθά ειεγθηηθά φξγαλα, ηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν θαη ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηεο πξάμεο, 
θαη λα δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξάμεο, εθφζνλ δεηεζεί. 

4.22. Ρν ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απνξξέεη απφ ηα άξζξα 
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ηεο παξνχζαο θαη ηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο.   

 

Άξζξν 5.  ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

5.1. Ρν Έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξέρεηαη ζε ρψξνπο θαηάιιεια ζηειερσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο ψζηε 

λα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ, πνπ δηαζέηεη ή ζα κηζζψζεη γηα ην 
ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο θαη ζε φπνηα άιια ζεκεία πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, 
ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

5.2. Ρφπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε Πχκβαζε νξίδεηαη ε έδξα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Θσδηθφο NUTS: EL62).  

5.3. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη νπνηνδήπνηε εηδηθφ εμνπιηζκφ ρξεηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ (π.ρ. Ζ/, ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, εθηππσηέο, ινγηζκηθφ επηθνηλσληψλ, 

modems, θιπ.).  

5.4. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 
ζπζθέςεηο γηα ηελ πξφνδν ηνπ Έξγνπ.  

5.5. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ επηβαξχλεηαη κε νπνηαδήπνηε έμνδα κεηαθίλεζεο ή δηακνλήο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθπφλεζε/πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ.  

 

Άξζξν 6.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

6.1. Ζ επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, 
πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε ηελ απφ 383-19/03-05-2018 απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Λήζσλ φπσο ηζρχεη. Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

6.2. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο είλαη:  

i. Ζ παξνρή θαηεπζχλζεσλ ζηνλ Αλάδνρν.  

ii. Ζ ζπκβαηηθή επίβιεςε, ε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη ελζηάζεσλ.  

iii. Ν έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν.  

iv. Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ.  

6.3. Ζ επίβιεςε ηεο εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ηεο επζχλεο γηα ζθάικαηα, 
αλαθξίβεηεο ή παξαιείςεηο πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ ή κεηά 
ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  

6.4. H παξαιαβή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, ζα γίλεηαη θαηά ηνλ 

ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 αλάινγα κε ηα εθεί αλαθεξφκελα ζηάδηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 
Θάζε επηκέξνπο παξαδνηέν ζα παξαδίδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.  

6.5. Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, ε Δπηηξνπή εμεηάδεη ηα εμήο:  

i. ην εκπξφζεζκν ή κε ηεο ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζχκβαζεο,  

ii. ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ηνπ παξαδνηένπ, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ,  
θαη εθδίδεη Ξξσηφθνιιν Ρκεκαηηθήο Ξαξαιαβήο γηα ηα επηκέξνπο παξαδνηέα ηνπ έξγνπ. 
Ξξσηφθνιιν Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο εθδίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα παξαθάησ ζηελ παξάγξαθν 6.10. 

6.6. Ζ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε θάζε παξαδνηένπ απφ ηνλ Αλάδνρν είηε εγθξίλεη θαη παξαιακβάλεη ην 
παξαδνηέν, είηε ππνδεηθλχεη ζηνλ Αλάδνρν ζπγθεθξηκέλεο δηνξζψζεηο/ πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη 

νξηζκέλε πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηνξζψζεηο απηέο. . Αλ ε 
επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 
πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ 
αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη 
αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 
παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. Αλ 
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παξέιζεη δηάζηεκα πιένλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο εθάζηνηε 
παξαδνηένπ άλεπ ελεκέξσζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ/πξνζαξκνγψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηφηε ηεθκαίξεηαη ε ζησπεξή απνδνρή (παξαιαβή) 
απηνχ.  

6.7. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε παξαδνηέσλ ή/θαη ππεξεζηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ή θαζπζηέξεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη 
Ξαξαιαβήο, ηεο παξαγξάθνπ 6.6 αλσηέξσ, πέξαλ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν πεξί πνηληθψλ ξεηξψλ, 
δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαγγειίαο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηα 
παξαθάησ. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα 
παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

6.8. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

6.9. Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε 
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν ην αξγφηεξν εληφο 15 εκεξψλ 
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηειηθνχ παξαδνηένπ ηνπ έξγνπ. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε 
γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 219 ηνπ Λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 
επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 

Άξζξν 7.  ΑΜΟΙΒΗ 

7.1. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζφ <πνζφ θαηαθχξσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ> € φπσο αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Νη πιεξσκέο ηνπ Αλαδφρνπ 

γίλνληαη ζε επξψ.  

7.2. Ρoλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε 
ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

7.3. Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Λ. 4412/2016.  

7.4. Αθφκε, ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 Λ.4013/2011 

φπσο ηζρχεη). Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ. 

7.5. Δπηπιένλ, ζηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο 

αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 
4412/2016). Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα 
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ. 

7.6. Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 
επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ. 

7.7. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ 
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Αλαδφρνπ ππ‟ αξηζκ. ______________________ ηεο ηξάπεδαο ________________, θαηφπηλ 
πξνεγνχκελεο έθδνζεο ζην φλνκά ηεο ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη παξάδνζήο ηνπο κεηά ηελ 

πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ επηκέξνπο παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή 
Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε 

παξάδνζή ηνπο θαη ii) ηελ επηηπρή πινπνίεζε θαη νινθιήξσζή ηνπ/ο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο  

7.8. Ζ σο άλσ Ακνηβή απνηειεί ηελ πιεξσκή πνπ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο γηα ηελ πξνζήθνπζα, πιήξε 
θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηή θαη έγθαηξε εθπιήξσζε ηνπ ζπλφινπ 
ησλ θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ ππνρξεψζεσλ, επζπλψλ θαη εγγπήζεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο, πξνδηαγξαθέο θαη φξνπο ηεο Πχκβαζεο.  

7.9. Πηελ Ακνηβή, κε εμαίξεζε ηνλ νηθείν Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο, πεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα 

θαη νη δαπάλεο πνπ άκεζα ή έκκεζα πεγάδνπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε ην Έξγν θαη πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, φπσο 
ελδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά:  

 Νη θάζε είδνπο θφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, ηα γεληθά έμνδα, ηα ηέιε 
ραξηνζήκνπ, θαζψο θαη θάζε λφκηκε ή άιιε εηζθνξά, φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

 Θάζε είδνπο δαπάλε, δαπάλεο κεηαθξάζεσλ, νρεκάησλ, πάγηα έμνδα, θάζε είδνπο 
ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο (πξνζηεζέληεο, εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο θιπ.) ζην πιαίζην 
εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ. 

 Ζκεξνκίζζηα, κηζζνί, δψξα, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πξνκήζεηεο, πξφζηηκα, πνηλέο, νθεηιέο, 
ππεξσξίεο, δαπάλεο αλαπιήξσζεο πξνζσπηθνχ, άδεηεο, θαη γεληθά νπνηεζδήπνηε άιιεο 
ρξεψζεηο.  

 Ρν εξγνιαβηθφ φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ.  

7.10. Όια ηα παξαπάλσ, αλεμαξηήησο αλ αλαθέξνληαη εηδηθά ή φρη ζηε Πχκβαζε, πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
Ακνηβή θαη ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ζα είλαη ζπλνιηθά θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ πιεξσκή, απφζβεζε ή δηαθαλνληζκφ φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ κε 
δηθή ηνπ δαπάλε.  

7.11. Ν Αλάδνρνο παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα λα δεηήζεη αλαπξνζαξκνγή ηεο Ακνηβήο απηήο γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία. Δλδεηθηηθά θαη φρη απνθιεηζηηθά αλαθέξεηαη φηη δελ απνηεινχλ ιφγν 
αλαζεψξεζεο ηεο Ακνηβήο:  

 Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ Έξγνπ, ησλ εμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπ θφζηνπο απαζρφιεζεο, 
ε κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή γεληθφηεξα ε αλαηίκεζε ππεξεζηψλ ή εηδψλ 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

 Ζ δηαπίζησζε φηη γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη ή 
δηαθνξεηηθνί πφξνη (αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρξφλνο απαζρφιεζεο, ππνδνκέο, εμνπιηζκφο) ζε 
ζχγθξηζε κε ηα δεδνκέλα ζηα νπνία ζηήξημε ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο.  

 Ζ ελ γέλεη κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ.  

 Θάζε άιιε ζπλαθήο πεξίζηαζε.  

7.12. Γίλεηαη κλεία, φηη ην ελδερφκελν κεηαβνιψλ φπσο νη παξαπάλσ θαη νη θίλδπλνη πνπ απηέο 
ζπλεπάγνληαη, έρνπλ ήδε ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
θαη έρνπλ ήδε ελζσκαησζεί ζηελ Ακνηβή, δεδνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ εθηέιεζε 
παξφκνησλ έξγσλ θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ Έξγνπ. Ππλεπψο, 
ζπλνκνινγείηαη φηη ζηηο σο άλσ ελδεηθηηθά αλαθεξφκελεο πεξηζηάζεηο δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 

388 (Απξφνπηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ) θαη 288 Α.Θ., ζε θάζε δε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
παξαηηείηαη απφ ηψξα ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ ηηο 
δηαηάμεηο απηέο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ.  

7.13. Ν Αλάδνρνο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα λα αλαζηέιιεηαη ε πιεξσκή ηνπ γηα φζν ρξφλν δελ έρνπλ 
κεηαθεξζεί νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο απφ ην θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Άξζξν 8.  ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗ 

8.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 
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• Ξνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, φηαλ νινθιεξσζνχλ θαη 
παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νηθεία πξνβιεπφκελα ζηε 

ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηα Ξαξαδνηέα Ξ1: Γεκηνπξγία επηθνηλσληαθήο πιαηθφξκαο θαη Ξ2: 
Αλάπηπμε θεηκέλσλ πξννξηζκψλ θαη ηαμηδησηηθψλ εκπεηξηψλ (15.000 ιέμεηο θαη ειάρηζην) (πνέξγν 

1), Ξ1: Mobile application, Ξ2: Δλέξγεηεο mobile marketing θαη Ξ3: Τεθηαθνί ράξηεο (πνέξγν 7) 
θαη Ξ1: Θαζνξηζκφο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ θαη Ξ2: Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο (πνέξγν 8), 

• Ξνζνζηφ εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, φηαλ παξαδνζνχλ θαη 
παξαιεθζνχλ νξηζηηθά απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηα νηθεία πξνβιεπφκελα ζηε 
Πχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηα Ξαξαδνηέα Ξ3: Φσηνγξαθηθή θάιπςε ζεκαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ 
εκπεηξηψλ (200 θαη ειάρηζην) θαη Ξ4: Γεκηνπξγία θαη παξαγσγή video πιηθνχ (webisodes, 3 θαη 
ειάρηζην) (πνέξγν 1), Ξ4: Τεθηαθά ζεκαηηθά tours θαη Ξ5: Δηθνληθέο δηαδξνκέο (πνέξγν 7) θαη 

Ξ3: Γεκηνπξγία content θαη Ξ4: Έθζεζε γηα ηε Γηαρείξηζε θαη πξνψζεζε πεξηερνκέλνπ (πνέξγν 
8). 

8.2. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ Λ. 4412/2016, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Δηδηθφηεξα, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελα απφ 
Ξηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο εδξεχεη 
ζε ρψξα εθηφο Διιάδνο κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί Γηαθξαηηθή Πχκβαζε απνθπγήο δηπιήο 
θνξνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην ζρεηηθφ έληππν «πεξί απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο 
θαη απνηξνπήο ηεο θνξνινγηθήο δηαθπγήο ελ ζρέζεη πξνο ηνπο θφξνπο επί ηνπ εηζνδήκαηνο» 
επηθπξσκέλν απφ ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή. 

8.3. Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά 
εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο  ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 
αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο θαη κε 
αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή.  

 

Άξζξν 9.  ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

9.1. Ζ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζπλαξηάηαη επζέσο κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ 

θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ν Αλάδνρνο. Ν Αλάδνρνο έρεη ήδε εθηηκήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ Έξγνπ θαη εγγπάηαη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, 
δηαζέηεη ηα πξνζφληα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε θαη 
άξηηα εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ.  

9.2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε ζηειέρνπο πεξηιακβάλεηαη 
ζην σο άλσ αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν. Υο ζπνπδαίνο ιφγνο ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ζεσξείηαη κεηαμχ άιισλ ε θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν αλεπάξθεηα ή αθαηαιιειφηεηα 
ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλνπ πξνζψπνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ζηέιερνο απηφ κε άιιν πξφζσπν αλαιφγσλ πξνζφλησλ κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

9.3. Ρν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κφλν κε ηνλ ηειεπηαίν, ν νπνίνο 
ππνρξενχηαη λα ηεξεί απζηεξά ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, λα αζθαιίδεη ηνπο 
εξγαδνκέλνπο ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, λα εμαζθαιίδεη ηελ έθδνζε 

ηπρφλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ παξακνλήο θαη εξγαζίαο φηαλ απηφ απαηηείηαη θιπ. Πε θάζε 
πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
έλλνκε ζρέζε ηνπ κε ην πξνζσπηθφ, ηνπο ππαιιήινπο θαη ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ, ηδίσο δε 
έλαληη ησλ αξρψλ, αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θιπ. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζπλνιηθά θαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα φιεο ηηο εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε, θαη νπνηεζδήπνηε 
άιιεο πιεξσκέο πξνο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αζθάιηζεο πγείαο θαη ζχληαμεο, 
ππεξεζίεο ή άιιεο αξρέο, θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, φπσο ην Η.Θ.Α., Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. θιπ., 

θαζψο θαη πξνο νπνηνπζδήπνηε ζπλδέζκνπο, νξγαληζκνχο, επηκειεηήξηα θαη επαγγεικαηηθέο 
ελψζεηο, πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη ελ γέλεη ηνπο ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο θαη 
πξνζηεζέληεο ηνπ.  

9.4. Ν Αλάδνρνο επζχλεηαη απεξηφξηζηα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηηο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαη ελ γέλεη ησλ ππαιιήισλ, ζπλεξγαηψλ θαη πξνζηεζέλησλ ηνπ. 
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Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ζπλνιηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφινγνο γηα φιν ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο ή αληηπξνζψπνπο ηνπ ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε 

δήηεκα πξνθχπηεη απφ ή ζρεηίδεηαη κε ηε Πχκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο επίζεο ηεο επζχλεο 
θαηά ηα άξζξα 334 (Δπζχλε απφ πηαίζκα ηνπ πξνζηεζέληνο) θαη 922 (Δπζχλε ηνπ πξνζηήζαληνο) 

ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, θαζψο θαη γηα φιεο ηηο πξάμεηο, δξαζηεξηφηεηεο, παξαιείςεηο, ιάζε ή 
ακέιεηεο ησλ σο άλσ πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη αηηησδψο κε ηελ πξφθιεζε δεκίαο ή βιάβεο ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην.  

 

Άξζξν 10. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

10.1.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα 
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

10.2.  Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

10.3.  Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

10.4.  Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην.  

10.5. Πε πεξίπησζε έλσζεο νη σο αλσηέξσ πνηληθέο ξήηξεο θαη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο.  

 

Άξζξν 11. ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

11.1 Ν Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο βεβαηψλεη φηη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ 
θαη ζην πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ. 24 λ. 4412/2016 θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπίζεο βεβαηψλεη, δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη νχηε ν ίδηνο νχηε 
νπνηνζδήπνηε απφ ην πξνζσπηθφ, ηνπο ζπλεξγάηεο, ππαιιήινπο, πξνζηεζέληεο ηνπ, πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ Έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, έρνπλ ή ζα 
απνθηήζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε ή 
ππνρξέσζε πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ε νπνία είλαη αζπκβίβαζηε κε ηηο 
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ή πνπ δεκηνπξγεί ή 

ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ην άξ. 24 ηνπ 
λ.4412/2016.  

 

Άξζξν 12. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

12.1. Νπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο δελ ζα είλαη ηζρπξή, παξά κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο ησλ 
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

12.2. Γειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζε 
πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
δελ είλαη επηιέμηκεο.  

12.3. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε έγγξαθε λεφηεξε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

(ελδεηθηηθά ζε πεξίπησζε ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΡΓΞ, ηπρφλ αιιαγή ηνπ αλαινγνχληνο 
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πνζνζηνχ ΦΞΑ θ.ιπ) εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε 
(αιιαγή ΦΞΑ, ηξνπνπνίεζε ΡΓΞ, θιπ) θαη κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο 

ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. Πε θάζε πεξίπησζε αθελφο ην 
νηθνλνκηθφ αληηθείκελν θαη ε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη  

αλαιινίσηα, αθεηέξνπ ε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξ. 132 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη. 

 

Άξζξν 13. ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ – ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

13.1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε ρσξίο λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε 
απνδεκίσζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο απφ ηνλ Αλάδνρν, θαη ηδίσο ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

(α) ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο θαη εκπξνζέζκσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε,  

(β) ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πχκβαζεο εληνιέο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  

(γ) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο,  

(δ) εάλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε ή ζπλδηαιιαγή, 
ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε 
βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.  

(ε) εθδνζεί ακεηάθιεηε Απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπ ή ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ αξζξ. 2.2.3.1 
ηεο δηαθήξπμεο 

(ζη) αλ ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πoπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, 

(δ)   αλ ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηειoχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξ. 2.2.3.1 ηεο δηαθήξπμεο , σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα 
έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

(ε) αλ ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηαπ 

άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

13.2. Ρα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη γηα ηνλ Αλάδνρν απφ ην ρξφλν θνηλνπνίεζήο ηεο. 
Θαη‟ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, λα ηάμεη θαηά πεξίπησζε, εχινγε θαη‟ απηήλ, 
πξνζεζκία άξζεο ηεο παξάβαζεο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ρσξίο άιιε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη 
εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. Κε ηελ ιχζε ηεο Πχκβαζεο, 

ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:  

(α) λα απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε Πχκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη 
γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 

(β) λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή 
πξντφλ (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο 
θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη 

πεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην,  

(γ) λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε πιηθφ ή άιιν αγαζφ πνπ αθνξά άκεζα ή έκκεζα 
ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ππεξγνιάβνη θαη 
ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην.  

13.3. Πε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Πχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ Πχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο 
εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.  

13.4. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πιήξε απνδεκίσζε απφ ηνλ Αλάδνρν γηα φιεο ηηο δεκίεο 
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θαη ηα έμνδα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ ίδηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 
άκεζα ή έκκεζα απφ παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ γηα ηε 

δηαδηθαζία ιχζεο. Απηή ε απνδεκίσζε είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θαηάπησζε ησλ Δγγπεηηθψλ 
Δπηζηνιψλ, φπσο πξνβιέπεηαη παξαπάλσ.  

13.5. Πε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, 
θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα.  

13.6. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα αζθήζεη επηιεθηηθά ή ζσξεπηηθά φια ηα 
δηθαηψκαηά ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα (θαηαγγειία, θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ θιπ) θαζψο θαη θάζε άιιν δηθαίσκα πνπ ηεο παξέρεη ν λφκνο. Ζ άζθεζε 
απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα δηθαηψκαηα απηά δελ απνθιείεη ηελ 

άζθεζε θαη άιινπ ή άιισλ δηθαησκάησλ ηεο.  

 

Άξζξν 14. ΔΚΠΣΧΗ 

14.1. Ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε Πχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ εθφζνλ δελ νινθιήξσζε ηηο ππεξεζίεο κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαηάζεσλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δπίζεο, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ απηφο δελ εθπιεξψλεη ή 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηηο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο  ηνπ άξ. 203 ηνπ λ. 4412/2016.Ζ  αλαζέηνπζα 
αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν 

αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, 
παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 
(30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 
πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε 

απηήλ. 

14.2. Πηελ πεξίπησζε ηεο έθπησζεο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο  ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

14.3. Ν Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε φηαλ:  

α) ην  έξγν  δελ  νινθιεξψζεθε  εκπξνζέζκσο  θαη  πξνζεθφλησο  κε  επζχλε  ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

14.4. Πηνλ Αλάδνρν, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηε Πχκβαζε επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
κέηξα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ, ην 
νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ. 

14.5. Κεηά ηελ σο άλσ έθπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο 
νπνηαδήπνηε άδεηα ή έγθξηζε ηνπ Αλαδφρνπ, φια ηα παξαδνηέα, ζρέδηα, κειέηεο, έγγξαθα θαη 
νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία θαη παξαδνηέα είρε ήδε παξαδψζεη ν Αλάδνρνο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.  

 

Άξζξν 15. ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ – ΔΚΥΧΡΗΗ - ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

15.1. Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηε ζέζε ηνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ.  

15.2. Νη φξνη, ζπκθσλίεο θαη ζπλζήθεο ηεο παξνχζαο ππνρξεψλνπλ θαη σθεινχλ ηα Κέξε θαζψο θαη 
ηνπο δηαδφρνπο θαη ηνπο επηηξεπφκελνπο εθδνρείο ηνπο.  

15.3. Ν Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ξεηή ζπγθαηάζεζε θαη έγθξηζε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα κεηαβηβάδεη ή λα εθρσξεί θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ην ζχλνιν ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Πχκβαζε πξνο νπνηνδήπνηε ηξίην 
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θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Πε πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε δηθαησκάησλ απφ 
ηε ζχκβαζε, ρσξίο ηελ ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 

ηειεπηαία έρεη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξ. 4.61 ηεο δηαθήξπμεο. 
Θαη‟ εμαίξεζε, ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, 
ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.  

15.4. Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 
ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, νχηε λα 
ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, πιήλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην άξζξν 4.4 ηεο παξνχζαο 
θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζψο θαη πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ 
άξζξνπ 132 παξ. 1 ζηνηρείν δ ζεκείν ββ ηνπ Λ. 4412/2016. Θαη εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε 

κέξνπο ή νιφθιεξσλ ησλ απαηηήζεσλ (πιεξσκψλ] ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
κφλν πξνο Ρξάπεδεο ή Ξηζησηηθνχο Νξγαληζκνχο πξνο ρξεκαηηθή δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, ππφ 
ηηο εμήο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 1) Ν εθδνρέαο πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα απνδέρεηαη φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 2) Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα αληηηάμεη θαηά ηνπ εθδνρέα φιεο 
ηηο ελζηάζεηο πνπ έρεη θαηά ηνπ εθρσξεηή θαη κεηά ηελ αλαγγειία ηεο εθρψξεζεο, 3) ζε 
πεξίπησζε πνπ γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ πξνθχςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ππέξ ηεο Ρξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα 

(ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, απνκείσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη ηεο εθδνρέσο Ρξάπεδαο.Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  

Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ 
απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε 
λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, 
πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.72. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε 
άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 
νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 

ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

15.5. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ φζνλ αθνξά 
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, ζα πξνβιεθζνχλ ζηελ παξνχζα νη εηδηθφηεξνη φξνη ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αληηθαηάζηαζήο ηνπ. 

15.6. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην ζπκθσλεηηθφ/ζχκβαζε πνπ έρεη ππνγξάςεη κε ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
ζπκκεηέρεη/νπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο.  

 

Άξζξν 16. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

16.1. Ζ επζχλε ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξέσζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ αλαζηέιιεηαη ζην 

κέηξν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθείλν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά 
αλσηέξαο βίαο, ήηνη ζε γεγνλφηα εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
πξνιεθζνχλ αληηθεηκεληθά ή λα αλαηξαπνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηθαινχκελε αλσηέξα 
βία απνδεηθλχεηαη δεφλησο θαη επαξθψο.  

16.2. Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.  
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Άξζξν 17. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

17.1. Ν Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ζα ιάβεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 
δπλαηφλ λα πξνβεί λφκηκα ζηελ παξαγσγή ηνπ Έξγνπ. Ξεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο δειψλεη θαη 
εγγπάηαη φηη ζ' απνθηήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηηο απαηηνχκελεο ζρεηηθέο 
εμνπζίεο επί φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εκπιεθφκελσλ κε ηελ παξαγσγή ηνπ Έξγνπ 
πξνζψπσλ θαη/ή δηθαηνχρσλ πλεπκαηηθψλ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη εγγξαθήο ηνπ Έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ κεηέπεηηα ρξήζε, 
πξνβνιή θαη δεκνζίεπζε απηνχ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ, ζην δηαδίθηπν,  θαη γεληθφηεξα ζε 
νπνηαδήπνηε κέζα πξνβνιήο κέζα πξνβνιήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα σο παξαδνηέα. Ν αλάδνρνο 
κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Αλάδνρνο ζα κεηαβηβάδεη κεηαβηβάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηηο ζρεηηθέο εμνπζίεο (άδεηεο ρξήζεο) πνπ αλαθέξνληαη ή ζπλδένληαη άκεζα ή 
έκκεζα κε ην Έξγν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα σο παξαδνηέα. 

17.2. Αλάδνρνο δειψλεη θαη εγγπάηαη φηη ζα εμαζθαιίζεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα δηάζεζεο ησλ σο άλσ 

εμνπζηψλ θαη φηη δελ ζα κεηαβηβάζεη απηά ζε ηξίηνπο. Ν  Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδεζκεχζεη 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, απφ νπνηαδήπνηε απαίηεζε ή αμίσζε ηπρφλ εγεξζεί απφ ηξίηα πξφζσπα ζε 
ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ή κε ηελ ηπρφλ πξνζβνιή δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

17.3. Ν Αλάδνρνο, κεηά ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο, θακία άιιε αμίσζε ή απαίηεζε δελ ζα δηαηεξεί ή ζα 
έρεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζε 

νπνηαδήπνηε κέζα πξνβνιήο, ζην δηαδίθηπν, ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο δπλακέλεο λα παξαρσξεί ειεχζεξα φια ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην θαηά 
ηελ αθψιπηε θξίζε ηεο. 

17.4. Ρν πιηθφ πξντφλ ηνπ Έξγνπ, ηα αληίηππα πνπ ζα παξαρζνχλ απφ απηφ, θαη φια ηα ζρεηηθά 
δηθαηψκαηα αλήθνπλ θαηά πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία, ζα 
δηθαηνχηαη ειεχζεξα θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαπαξάγεη, δεκνζηεχεη, παξνπζηάδεη ζην 
δηαδίθηπν θαη ζε γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε κέζα πξνβνιήο ή/θαη λα ηα κεηαβηβάδεη πεξαηηέξσ θαηά 
ηελ ειεχζεξε θξίζε ηεο θαη γεληθφηεξα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ. 

17.5. Ν Αλάδνρνο δηά ηεο παξαδφζεσο ηνπ ζπκθσλνχκελνπ κε ην παξφλ ηειηθνχ Έξγνπ θαη ησλ 
παξαδνηέσλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηαβηβάδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  έρνληαο ηελ πξνο ηνχην 
εμνπζία παξά ησλ ηπρφλ ινηπψλ δεκηνπξγψλ, ζπληειεζηψλ θαη ζπλεξγαηψλ γηα ην κέιινλ θαη γηα 
αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θάζε πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα πνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγεζεί θαη απνξξέεη 
απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ σο παξαγσγνχ, επί ηνπ αλσηέξσ ηειηθνχ Έξγνπ θαη ησλ 
παξαδνηέσλ απηνχ απφ ηελ Αλάδνρν κε  ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ 
δεκηνπξγνχ/ δηθαηνχρνπ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  Δπίζεο, ν  Αλάδνρνο 

αλαγλσξίδεη θαη ζπκθσλεί φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα είλαη απνθιεηζηηθή θαη λφκηκε δηθαηνχρνο 
φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, επί ηνπ 

ηειηθψο παξαδνηένπ απφ ηελ Αλάδνρν ζηελ Δηαηξία έξγνπ, ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 18. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 

18.1 Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Ρχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

18.2 Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο δελ δεζκεχεη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθή ηεο άδεηα. 

18.3 Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ ηνλ ίδην ηνλ 
Αλάδνρν, φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, πάζεο θχζεσο πξνζηεζέληεο ή 
βνεζνχο εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ.  

18.4 Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ‟ 
απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ 
δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ 

επθαηξία ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ.  
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Άξζξν 19. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

Ππκκφξθσζε κε ηνλ Θαλνληζκφ ΔΔ/2016/2019 θαη ηνλ λ. 4624/2019 (Α 137)73  

Ρα αληηζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection 

Regulation – GDPR) θαη ηνπ Λ. 4624/2019. Δηδηθφηεξα: 

19.1. Υο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδφρνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηψλ/δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, 
ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

a. Ν Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο θαη επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε φισλ 
ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο δεκφζηεο 
αξρέο.  

b. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεχεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ 
ηνπο ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελ γέλεη ζπκκφξθσζή ηεο κε λφκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην 
αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε πξφζβαζε 

απζηεξψο θαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα ή παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο 
αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη νη νπνίνη 
δηελεξγνχλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

c. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξηζε, 
νξγάλσζε,  απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ 
αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο, ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπσο: (α) επίζεκσλ 
ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, (δ) γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, (ε) 
ζηνηρείσλ πιεξσκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, (ζη) δεδνκέλσλ 
εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη απφ ηνπο φξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ή 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

d. Ρα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δαλεηδφλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε 
εηψλ γηα κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή 
άιινπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία 
πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Πε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε 
δεκφζηα ζχκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

e. Θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, θνξεηφηεηαο, δηφξζσζεο, 
πεξηνξηζκνχ, δηαγξαθήο ή θαη ελαληίσζεο ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

f. Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ 
απφ απηφλ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κφλνλ ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 

g. Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν 

δεκφζην θνξέα επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λφκνπ, εθφζνλ είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 

δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 
επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

h. Ρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθφινπζα (email …………………. /ηει………………..). 
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19.2. Υο πξνο ηελ επεμεξγαζία απφ ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΘΞΓ. Δηδηθφηεξα, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ: 

a. ν αλάδνρνο (εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο),  

b. δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ 
ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

c. ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΘΞΓ,  

d. ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξφζιεςε άιινπ 
εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, 

e. ιακβάλεη ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα 
θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ είλαη δπλαηφ, γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα 
άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην θεθάιαην III δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 
δεδνκέλσλ, 

f. ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΘΞΓ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε 
ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, 

g. θαη‟ επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια 
ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηφο εάλ ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

h. ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο 
απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη 
επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη ηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ 
δηελεξγνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή απφ άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν απφ ηνλ 
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο.  

i. Ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο 
πξνεγνχκελε εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  

 

Άξζξν 20. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

20.1. Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην.  

20.2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε 

δηαθνξάο / δηέλεμεο πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

20.3. Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 
απφ ηελ εκθάληζε ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη απνθιεηζηηθψο γηα ηελ επίιπζή ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα 
ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.  

 

Ρα αλσηέξσ ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημε 

ηνπο ζπληάρζεθε απηή ε ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζζεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 
ππνγξάθεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελν κέινο έλα. 

 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

Γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Ηνλίσλ Λήζσλ Γηα ηνλ Αλάδνρν 

 




