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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίας Φιλοθέης 21 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 105 56 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210-3352364 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) ipe.iaath@gmail.com  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.ipe.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ένα Επιμορφωτικό και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα και ανήκει στην στην 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 1631/896/28−5−2009 (ΦΕΚ Β’ 1011) Απόφαση 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι Αυτόνομο Εκκλησιαστικό Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με βάση την  υπ’  αριθ. 22/Διεκπ.128/14-1-
2015 (ΦΕΚ Β’ 269) Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
καθορίστηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159), σύμφωνα με το οποίο: 

• Η διά βίου εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών, των 
εκκλησιαστικών υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 
590/1977 (Α’ 146) παρέχεται από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Ι.Π.Ε. συνάπτει σύμφωνα 
συνεργασίας με άλλα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146) στις 
οποίες εξειδικεύονται τα προγράμματα, οι διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

• Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), 
όπως τροποποιήθηκε. Ισχύει και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως 
Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α’ 163), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ3 της 
παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

• Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί 
Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων 
κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις δ’ και ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.δ. 
57/2007 (Α’ 59).  

• Οι δράσεις του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των συνεργαζόμενων φορέων ή 
κοινωφελών ιδρυμάτων ή δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα 
και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

mailto:ipe.iaath@gmail.com
http://www.ipe.gr/
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• Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την 
εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς του 
άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146), με Ιερές Μητροπόλεις ή εκκλησιαστικούς 
οργανισμούς ή φορείς άλλων εκκλησιαστικών κλιμάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και στο 
εξωτερικό, καθώς και με οργανισμούς ή φορείς άλλων θρησκευτικών δογμάτων. 

Παράλληλα εκδόθηκε και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2259/12-06-2013 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, όλες οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μπορούν, εφόσον 
το επιθυμούν, να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΙΠΕ, συνάπτοντας Σύμφωνο Συνεργασίας. 

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Οι δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής συνίστανται στην ποιμαντική και θεολογική κατάρτιση 
καθώς και τη συνεχή επιμόρφωση των υποψηφίων προς χειροτονία αλλά και των Κληρικών εν γένει, στη 
μελέτη και προώθηση της Ορθόδοξης παράδοσης και του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού μέσω της 
διοργάνωσης καθώς και της υποστήριξης σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων καθώς 
και δια της εκπόνησης σχετικών μελετών. Επιπλέον, μέρος των στόχων της Αναθέτουσας Αρχής είναι και 
η προσφορά επιστημονικής εποπτείας και η υποστήριξη των στελεχών και των διαφόρων ποιμαντικών 
και διοικητικών δομών, Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τις δράσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό ιστότοπο του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  https://www.ipe.gr/wp/idryma/. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.ipe.gr/wp/idryma/ 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί 
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδ. 
ΣΑΕ2022ΣΕ16310000 
 Η παρούσα συγχρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2020 ΣΑ Ε1631). 
 
Η σύμβαση αφορά το Έργο με Τίτλο «Ψηφιοποίηση Υλικού» ως Υποέργο 2 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση 
ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 
προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» με βάση την απόφαση ένταξης 
με αρ. πρωτ. 82 18/01/2022  της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ, και έχει λάβει κωδικό MIS: 5094994, και έχει λάβει ΑΔΑ: 

https://www.ipe.gr/wp/idryma/
https://www.ipe.gr/wp/idryma/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ  
 
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης εκκλησιαστικού υλικού σημαντικής 
ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής αξίας, καθώς και η παραγωγή πολυμεσικού υλικού το οποίο θα 
αναδεικνύει τη συμβολή της ΙΑΑ στην σύγχρονη ιστορική πορεία της πόλης των Αθηνών και της χώρας 
γενικότερα. Το υλικό, ενδεικτικά θα αφορά, βιβλία, εικόνες, κινητά αντικείμενα, τα οποία θα προέρχονται 
από τους 157 Ενοριακούς Ναούς και 4 Ιερές Μονές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το περιεχόμενο του 
προς ψηφιοποίηση υλικού θα επιμεληθεί η Αναθέτουσα Αρχή και ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να το συγκεντρώσει, να  το κατηγοριοποιήσει, να το διαχειριστεί και να το οργανώσει με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο το οποίο θα είναι προσβάσιμο 
στο ευρύ κοινό. Επιπλέον με το φωτογραφικό υλικό που θα διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή στον υποψήφιο 
Ανάδοχο θα δημιουργηθούν ωριαίες ταινίες-ντοκιμαντέρ των οποίων την επιμέλεια της αφηγηματικής και 
επεξηγηματικής επένδυσης θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 

• 79999100-4 Υπηρεσίες σάρωσης 

• 72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων 

• 80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης 
Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο της Σύμβασης. Η σύμβαση δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη και το εύρος αυτών. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ διακοσίων εννέα 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (1.209.677,42 €) πλέον ΦΠΑ 24% 
(290.322,58€), ήτοι η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ  (1.500.000,00 €). 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. Σε καμία 
περίπτωση η διάρκεια παρούσας σύμβασης της δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/10/2023. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι της παρούσας διακήρυξης. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

– του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 κι ισχύει. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
– του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
– του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
– του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
– της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

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

– των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄159) περί του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

– την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται 
ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. 

– το  Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03-12-2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ)2016/1148/ΕΕ σχετικά 
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την 
Ένωση 

– τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 αναφορικά με την α) φιλοξενία των πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G- Cloud) της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, β) προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών 
εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού. 

– την αριθμ. 3359/1789/9-9-2021 απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
«Κανονισμός τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως του Κανονισμού λειτουργίας του Επιμορφωτικού και 
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Ερευνητικού Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 5171), 

– την αριθμ. 3360/1783/9-9-2021 (ΦΕΚ Β 5119) απόφαση της Ιεράς Συνόδου της  Εκκλησίας της 
Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)», 

– της με αριθμ. πρωτ. 1023/2020 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμου Β’ «Περί ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

– της με αριθμ. πρωτ. 240/07-02-2020 απόφασης της 72ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. με θέμα: 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε Σώμα και ορισμός Γραμματέα και Ταμία του Δ.Σ.», 

– της με αριθμ. πρωτ. 1069/01-04-2015 απόφασης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β’ «Περί ορισμού Διευθυντού του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως 
(Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

– της με αριθμ. πρωτ. 251/27-09-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 15/26-09-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ι.Π.Ε. με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Διευθυντή του Ι.Π.Ε.», 

– της με αριθμ. πρωτ. 68/09-03-2017 απόφασης της υπ’ αρ. 12/06-03-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ι.Π.Ε. με θέμα: «Έγκριση της 2ης έκδοσης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για 
συγχρηματοδοτούμενα έργα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών για την προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, και επανορισμός του Υπευθύνου Εγχειριδίου 
Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΔΙΑΔΙ)», 

– της με αριθμ. 5918−2015/38/11.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 107/27.01.2016) «Έγκριση του Κανονισμού 
αναθέσεως και εκτελέσεως προμηθειών και υπηρεσιών του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», 

– της με αριθμ. πρωτ. 231/04-09-2015 απόφασης του ΔΣ του ΙΠΕ με θέμα: «Απόφαση της υπ’ αρ. 
02/04.09.2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε. θέμα 1ο: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Επιστημονικών 
Συμβούλων, των Οργανικών Μονάδων του Ι.Π.Ε., του Νομικού Συμβούλου και του Υπευθύνου Προβολής 
και Δημοσιότητας και καθορισμός του τρόπου διοίκησης των οργανικών μονάδων του Ι.Π.Ε.», 

– την υπ’ αριθ. πρωτ. 119/28-01-2021 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, με κωδικό 03_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4695) και τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού», για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 01 
και 01Σ οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει. 

– την αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ'αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί 
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 
5968/τ.Β'31.12.2018) όπως ισχύει, 

– Την υπ’ αριθμ. 6608/2067 Α1/7-11-19 (ΦΕΚ 4254β/20-11-19) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για ενταγμένες πράξεις του» 

– Την με αρ21DIAB000016544 διαβούλευση και τα αποτελέσματα αυτής. 
– της υπ’ αριθμ. 82/18-01-2022 Απόφασης της ΕΥΔΕ - ΤΠΕ για την ένταξη της «Ψηφιοποίηση Ιερών 

κειμηλίων Ενοριακών Νάων», στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 
2020, με MIS:5094994. 

– της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2280/ΕΥΔΕ ΤΠΕ 22/12/2021διατύπωσης Θετικής Γνώμης της ΕΥΔΕ ΤΠΕ επί του 
σχεδίου τεύχους και επί της διαδικασίας διακήρυξης, 

– την με αρ. πρωτ. 756/16-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
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Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) για την έγκριση της διενέργειας και των όρων του Διεθνούς Ανοιχτού 
Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το Υποέργο 2 με τίτλο: «Ψηφιοποίηση Υλικού» της Πράξης με 
τίτλο «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών»» με κωδικό ΟΠΣ 5094994 που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), 

– την με αρ. πρωτ. 120/21-01-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ποιμαντικής 
Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) διενέργειας του παρόντος Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο 
την ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Υλικού» της Πράξης με τίτλο 
«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών»» με κωδικό ΟΠΣ 5094994 που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ), 

– την με αρ. πρωτ. 169/31-01-2022 Απόφαση 4 της υπ’ αρ. 117/31-01-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ι.Π.Ε. με θέμα: «Επανάληψη Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την 
ανάδειξη Αναδόχου για το υποέργο 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση Υλικού» της Πράξης με τίτλο 
«Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών»» με κωδικό ΟΠΣ 5094994 που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)», 

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

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/03/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr,  την 17/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 04/02/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 154568   
 

 
 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και τους ακόλουθους 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ιστότοπους: 
 http://ipe.gr/ στην κατηγορία: Προσκλήσεις -Προκηρύξεις. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://ipe.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει σταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/02/2022 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

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

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως και την 06/03/2022 και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής  συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα  το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά/ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

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

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

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

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο ή 
διεθνείς  πιστοποιήσεις  μπορούν  να   υποβάλλονται  στην   αγγλική   γλώσσα  χωρίς  να  συνοδεύονται  
από μετάφραση στην ελληνική. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως διαδεδομένοι τεχνικοί 
όροι στην Αγγλική γλώσσα (π.χ. hardware, software, cloud, virtualization κλπ.). 
 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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

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

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

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

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠA, ήτοι στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και 
πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€). 

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

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

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

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

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

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

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις 

ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 

αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

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

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

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

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

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

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

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν άθροισμα ετήσιου κύκλου εργασιών για τις 
τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί 
ισολογισμοί (2018, 2019, 2020) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
οικονομικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας 
για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των 
δραστηριοτήτων του. 
 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί  να πληρούνται  αθροιστικά  από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 
Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / 
κοινοπραξία. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι κατωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας): 
α) Συγκεκριμένα απαιτείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 2021) και το τρέχον έτος να έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς ή να συντηρούν:  
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I. Τουλάχιστον δύο (2) έργα ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών προβολής πολυμεσικού  

περιεχομένου.  

II. Τουλάχιστον τρία (3) έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης τρισδιάστατων (3D) μοντέλων εξωτερικού ή 

εσωτερικού χώρου μνημείων με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας εκ των οποίων το ένα να είναι 

προϋπολογισμού  άνω των 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

III. Τουλάχιστον τρία (3) έργα ψηφιοποίησης, τα οποία να περιλαμβάνουν καταχώριση 

μεταδεδομένων και διαχείριση ψηφιοποιημένου υλικού, εκ των οποίων το ένα να είναι 

προϋπολογισμού  άνω των 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 

 

β) Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 

διαθέτουν Ομάδα Έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου η οποία 

να αποτελείται τουλάχιστον από: 

- Έναν Υπεύθυνο Έργου (Project Manager) με πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στον Τομέα της 

Πληροφορικής και τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική ενασχόληση στον σχεδιασμό 

πληροφοριακών συστημάτων.  

- Τέσσερα (4) στελέχη σε ρόλο Προγραμματιστή Εφαρμογών και Ανάπτυξης Λογισμικού, 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον 4ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και 

στην ανάπτυξη προγραμμάτων πληροφορικής, λογισμικών, web και mobile εφαρμογών.  

- Δύο (2) στελέχη με ειδίκευση στο σχεδιασμό Τρισδιάστατων Γραφικών και τουλάχιστον 3ετή 

επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών μοντέλων.  

- Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνο Ανάλυσης Προδιαγραφών και τεκμηρίωσης πολιτιστικού 

περιεχομένου, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δίπλωμα 

ειδίκευσης στον τομέα Διοίκησης - Διαχείρισης Πολιτισμού.   

- Ένα (1) στέλεχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με πανεπιστημιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο στην 

πολιτιστική διαχείριση και με 4ετή εμπειρία σε έργα προβολής και ανάδειξης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς 

- Έναν (1) Υπεύθυνο Ψηφιοποίησης, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, με 5ετή τουλάχιστον 

αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα) σε έργα ψηφιοποίησης. 

- έναν (1) εξειδικευμένο Σύμβουλο, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, με πενταετή εμπειρία που 

αφορά επεξεργασία χειρόγραφων και πολυμεσικών δεδομένων, ανάπτυξη συστημάτων οπτικής 

αναγνώρισης και δεικτοδότησης δεδομένων. 

- πέντε (5) στελέχη με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην ψηφιοποίηση και καταχώριση δεδομένων.  

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ 

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001-2015,  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 και ISO 22301:2019 

Τo πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά:  

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και εφαρμογών) 

και συστημάτων επικοινωνίας,  

- Ψηφιοποίηση αρχείων ήχου, εγγράφων, εικόνας και αντικειμένων  
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η 
τεχνική, επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 
προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

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

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

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

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

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

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

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  
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Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

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

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

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

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

οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

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

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

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

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

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

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

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

του. 

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

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

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

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

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

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

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

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

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

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

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

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

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

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
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ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-
Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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

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

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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

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

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

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
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το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

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

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

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 
κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική 
σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε 
ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την 
περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 
δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 
προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 
επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 
ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση 
ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι 
εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς.     
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Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την 
περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να 
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη 
υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω 
Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

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

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

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

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, 
στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι, των τριών προηγούμενων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών 
χρήσεων (2018, 2019, 2020). 
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Στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται 
ένορκη βεβαίωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών του διαγωνιζομένου για το ως άνω 
διάστημα ή για όσο διάστημα δραστηριοποιείται, αν είναι μικρότερο της τριετίας. Στην ένορκη βεβαίωση 
οφείλει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων. 

Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που 
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος taxis ή Εκκαθαριστικά 
Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τις υπό 
ανάθεση υπηρεσίες για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 
θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία πρέπει να 
προκύπτει η πλήρωση της ελάχιστης απαίτησης. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το σχετικό κριτήριο 
μπορεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

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

 

1. Συμπληρωμένο Πίνακα με συναφείς συμβάσεις, που εκτέλεσε ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών της παρούσας. Ο Πίνακας των συμβάσεων θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
ακόλουθο Υπόδειγμα ώστε να αποδεικνύει την κάλυψη της τεχνικής ικανότητας του 
Προσφέροντα: 

 
Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ/ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

ΣΥΜΑΒΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(€)** 

ΣΤΟΧΙΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(***) 

        

        

        

        

        
 

(*) Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και των επιμέρους εργασιών που εκτέλεσε ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο θα προκύπτει το συναφές αντικείμενο με την παρούσα διακήρυξη και 
ειδικότερα με ζητούμενα του 2.2.6.α. 

 

(**) Αναφορά στο συμβατικό τίμημα, όχι στον προϋπολογισμό της Διακήρυξης, που αντιστοιχεί στο ποσοστό 
συμμετοχής του 

 

(***) Στη στήλη επικοινωνία θα δίνονται πλήρη στοιχεία επικοινωνίας ανώτερου στελέχους του πελάτη /φορέα 
για τον οποίο εκτελέστηκε η σύμβαση, για παροχή πληροφοριών σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

 
Ο ανωτέρω Πίνακας πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, από τα Στοιχεία Τεκμηρίωσης: 
 

• Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι Δημόσιος Φορέας/Δημόσια Αρχή, ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από 
την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων 
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συμβάσεων των έργων. 

• Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι Ιδιωτικός Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση της ιδιωτικής επιχείρησης καθώς και προσκόμιση της σχετικής έγγραφης Σύμβασης 
(αντίγραφο). Στην βεβαίωση της ιδιωτικής επιχείρησης οποία θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση της 
σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσής της ή, εάν τούτο δεν είναι εφικτό, υπεύθυνη δήλωση του 
νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου. 

• Αν στα έργα του Πίνακα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το οικονομικό τίμημα ή 
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση / Κοινοπραξία 
Για την περίπτωση 2.2.6 β θα υποβληθούν: 

• Τα Βιογραφικά σημειώματα (συμπληρωμένα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI) 
των στελεχών που ορίζονται στην παρ. 2.2.6 σημείο β της παρούσας Διακήρυξης και που θα 
απασχοληθούν στο έργο,  

• Ο παρακάτω «Συγκεντρωτικός Πίνακας Στελέχωσης της Ομάδας Έργου» (μόνο για τα ανωτέρω 
στελέχη): 
 

 Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα  Στελέχωσης 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους 

Θέση/Ρόλος 
στην Ομάδα 
Έργου 

Απασχόληση στο 
έργο σε 
ανθρωπομήνες  

Τίτλος Σπουδών Ειδικότητα και 
Σύντομη 
Περιγραφή 
επαγγελ. 
εμπειρίας 

Σχέση με τον 
υποψήφιο 
Ανάδοχο 

       
       
       

- Στα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, 
θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιέχονται στοιχεία για τους τίτλους σπουδών, τις επαγγελματικές 
και επιστημονικές δραστηριότητες τους, γενικά και ειδικά προσόντα, μέχρι και τη δημοσίευση της 
παρούσας. 

Επιπλέον: 
 

α) Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέσης εργασίας προσκομίζεται σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή 
κατάσταση προσωπικού στην οποία θα αναφέρονται τα ως άνω πρόσωπα στο προσωπικό του 
υποψηφίου αναδόχου. 
 

β) Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 
4386/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού 
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85) : 
 

- Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών 
 

- Υπεύθυνη δήλωση του στελέχους, με την οποία θα δεσμεύεται ο παρέχων τις ανεξάρτητες 
υπηρεσίες ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες τους στον υποψήφιο ανάδοχο για όσο διάστημα 
διαρκεί η συμβατική υποχρέωση. 

 

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα 
στελέχη   του  υποψηφίου  Αναδόχου,  κατά  την  έννοια  των  παραπάνω  α’  και  β’,  αλλά  εξωτερικοί 
συνεργάτες ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.2.8 και παρακάτω στην περίπτωση Β.9. 
 

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 
 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
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οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 

• πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, 

 

• Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, για ασφάλεια πληροφοριών με 
πεδία εφαρμογής στις περιοχές που ζητούνται, 

• Πιστοποιητικό ISO 22301:2019 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα 
κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό ή ινστιτούτο, επιχειρησιακής συνέχειας  με 
πεδία εφαρμογής στις περιοχές που ζητούνται 

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

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 
προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

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

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

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

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

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

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
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• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

 
Α/Α 

 
Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Όριο Σελίδων 

1. 

Κατανόηση περιβάλλοντος έργου. 
Αξιολογείται 

• η κατανόηση ειδικών απαιτήσεων – ιδιαιτεροτήτων, 
• η αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, 
• ο εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/ κινδύνων και 

προτάσεις αντιμετώπισης αυτών 

20% 15 

2. 

Περιγραφή – ανάλυση εργασιών και παραδοτέων. 
Αξιολογείται: 
• Σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών (επί μέρους εργασίες) 
• Τα μέσα που θα αξιοποιηθούν 
• Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών 

30% 30 

3. 
Χρονοδιάγραμμα. 
Αξιολογείται η ρεαλιστικότητα του χ/δ με βάση και την ανάλυση που 
θα περιέχει στις επί μέρους εργασίες 

10% 10 

4. 

Διοίκηση και διασφάλιση ποιότητας: 
Αξιολογείται: 

• η μεθοδολογία διοίκησης σε σχέση με την ποιότητα, 
• οι  τρόποι  διασφάλισης  ποιότητας  και  τα  συγκεκριμένα  

μέτρα  ή διαδικασίες για το παρόν έργο 

20% 20 

5. 

Οργάνωση υλοποίησης. 
Αξιολογείται 
• προτεινόμενο σχήμα Διοίκησης του Έργου, ρόλοι & 

αρμοδιότητες και επί μέρους καθήκοντα, 
• ρεαλιστικότητα   του   προσφερόμενου   ανθρωποχρόνου   και   

της κατανομής ανά ρόλο, ανά Δραστηριότητα ή/και επί μέρους 
εργασία. 

20% 20 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 100% 95 
 

Επισημάνσεις για τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς: 
Τα περιεχόμενα ανά Ενότητα και ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά Ενότητα όπως αναφέρονται στον 
παραπάνω Πίνακα, θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα με χρήση κειμένου μεγέθους Α4 με περιθώρια 
2εκ. από όλες τις πλευρές (επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά). Η γραμματοσειρά θα είναι Calibri 11 
στιγμών με μονό διάστιχο και διάστημα 6 στιγμών ανά παράγραφο. Οποιαδήποτε αλλοίωση των 
περιεχομένων των Ενοτήτων ή υπέρβαση του προβλεπόμενου ως ανωτέρω πλήθους των σελίδων της 
προσφοράς, θα οδηγήσει στον αποκλεισμό της Προσφοράς ως απαράδεκτης.  
Ο περιορισμός στον αριθμό των σελίδων της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου (σε 
αντιστοιχία με το συντελεστή βαρύτητας κάθε κριτηρίου) τίθεται προκειμένου να γίνει στοχευμένη σε 
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βάθος ανάλυση των κριτηρίων αξιολόγησης του έργου και να αποφευχθούν πολυσέλιδες αναλύσεις με 
μικρή ή/και καθόλου συνάφεια με το αντικείμενο του έργου.  
Στα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται εξώφυλλα και περιεχόμενα, περιλαμβάνονται όμως σχήματα και 
συνοπτικά βιογραφικά (golden paragraphs).  
Σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς θα τεθεί το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV και τα 
αποδεικτικά αυτού στοιχεία. 
 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
 

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

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

ΣΤΠ = σ1×ΚΑ1 + σ2×ΚΑ2 + σ3xΚΑ3 + σ4XΚΑ4 + σ5×ΚΑ5 
 

όπου ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3, ΚΑ4, και ΚΑ5 οι βαθμολογίες των προαναφερόμενων κριτηρίων αξιολόγησης και σ1 
έως σ5 οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας όπως στον παραπάνω πίνακα. 
 

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

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο 
τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ), ο οποίος υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο 
 

(ΤΒΑ)ν = 80×(ΣΤΠ)ν/(ΣΤΠ)max + 20×Kmin/Kν 
 

όπου: 
 

(ΣΤΠ)ν : Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου (ΣΤΠ)max : Μέγιστη συνολική 
τεχνική βαθμολογία προσφοράς που αξιολογήθηκε Kν : Ύψος οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
 
Kmin : Ύψος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς που αξιολογήθηκε 
 

Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΤΠ (βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (ΤΒΑ, ΣΤΠ) διενεργείται δημόσια 
κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

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

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

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

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

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

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

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

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
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Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, 
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση 
των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη 
της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

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

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

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

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

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

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

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

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

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

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

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VIΙ «Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς» της διακήρυξης. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 

Οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών δίνονται σε ευρώ ανά μονάδα. 
 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 
 

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021  και ισχύει και γ) η τιμή 
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα 
αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 
 
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

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

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

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

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

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
 

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

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 

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

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

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

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

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

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

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», την 17/03/2022 και ώρα 11:00 π.μ.  

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

 

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

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

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

Ειδικότερα : 

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

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

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

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

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

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

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

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

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

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

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 
ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

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

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

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

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

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 
δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 
προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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

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

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

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

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

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

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

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

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 
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α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, 
η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

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

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

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 
η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

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

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

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

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

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

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V  της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, απαιτείται 
από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία. Η προκαταβολή και η εγγύηση 
προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας 
(τρόπος πληρωμής).  

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

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

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

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

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

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

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

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

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

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4.  Δεν εφαρμόζεται  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 
 
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης).. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

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

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

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Η πληρωμή του Αναδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  
 
Α. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συμβατικού τιμήματος 
μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα IV του Παραρτήματος. Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με τον Νόμο 
2362/95, όπως εκάστοτε ισχύει, «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 21 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της Σύμβασης. Για τον υπολογισμό του 
τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσμευθεί άπαξ και θα επιστραφεί με 
την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. 
Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, αφού παρακρατηθεί ο με τον παραπάνω τρόπο, υπολογισθείς 
τόκος. 
ή 
Β. Ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα καταβολής τμήματος του συμβατικού κόστους, 
μετά την υποβολή των αντίστοιχων απαιτούμενων Παραδοτέων στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ), κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη, προς διασφάλιση 
της ομαλής προόδου και της επιτυχούς υλοποίησης των συμβατικών ενεργειών. 
 

- 30% με την ολοκλήρωση και παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
των Παραδοτέων Π1 και Π2 
- 40% με την ολοκλήρωση και παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
των Παραδοτέων Π3 - Π6 
- 30% με την ολοκλήρωση του συνόλου των παραδοτέων και του έργου. 

Ο προτιμητέος τρόπος πληρωμής από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς δηλώνεται στην 
υποβαλλόμενη οικονομική προσφορά τους. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 
 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , η οποία υπολογίζεται 
επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
 

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

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

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

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

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

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

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

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

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

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

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

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

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

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

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

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

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

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

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

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

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

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

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

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε δεκαέξι (16) μήνες, εκκινώντας από την ημερομηνία 
υπογραφής της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
Πράξης, ήτοι δε θα πρέπει να υπερβαίνει την 31/10/2023. 
 

Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται  τμηματικές 
/ενδιάμεσες   προθεσμίες,   όπως   αυτές   περιγράφονται   στο   Παράρτημα   Ι   της   διακήρυξης   και   θα 
συγκεκριμενοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
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παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

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

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

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

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

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

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

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι ένα Επιμορφωτικό 
και Ερευνητικό Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αποτελεί Αυτόνομο 
Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την υπ’ 
‘αριθ. 22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β’ 269) Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) 
καθορίστηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α’ 159) σύμφωνα με το οποίο: 

1. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρέχει διά βίου 
εκπαίδευση, κατάρτιση και ποιμαντική επιμόρφωση των Κληρικών, των εκκλησιαστικών 
υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών των φορέων του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146). 
Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού το Ι.Π.Ε. μπορεί να συνάπτει σύμφωνα συνεργασίας με 
άλλα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’ 146) στις οποίες εξειδικεύονται 
τα προγράμματα, οι διδάσκοντες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

2. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι φορέας 
παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης. Παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο. 

3. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτελεί 
Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Δομή παροχής πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων 
κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις δ’ και ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Π.Δ. 
57/2007 (Α’ 59). 

4. Οι δράσεις του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
μπορούν να χρηματοδοτούνται από πόρους της Εκκλησίας ή των συνεργαζόμενων φορέων ή 
κοινωφελών ιδρυμάτων ή δωρεές, καθώς και από εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά προγράμματα 
και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την 
εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς του άρθρου 1 παρ. 
4 του ν. 590/1977 (Α’ 146), με Ιερές Μητροπόλεις ή εκκλησιαστικούς οργανισμούς ή φορείς 
άλλων εκκλησιαστικών κλιμάτων που εδρεύουν εντός χώρας ή και στο εξωτερικό, καθώς και με 
οργανισμούς ή φορείς άλλων θρησκευτικών δογμάτων. 

6. Παράλληλα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2259/12-06-2013 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, όλες οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας μπορούν, 
εφόσον το επιθυμούν, να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του ΙΠΕ, συνάπτοντας Σύμφωνο 
Συνεργασίας. 

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος αποσκοπούν κυρίως: 

• στην θεολογική, ποιμαντική και πρακτική κατάρτιση των υποψηφίων προς χειροτονία καθώς και 
στην εν γένει δια βίου επιμόρφωση, κατάρτιση και ενημέρωση των Κληρικών σχετικά με τις 
τρέχουσες πολιτισμικές, θρησκευτικές, τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις.  

• στην εκπόνηση μελετών και προώθηση και ενίσχυση της Ορθόδοξης Παράδοσης και του 
Ελληνοχριστιανικού πολιτιστικού και πνευματικού πλούτου, σε συνδυασμό με τη διοργάνωση 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων πρακτικής άσκησης καθώς και σχετικών ερευνητικών 
προγραμμάτων και 
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• στην προσφορά επιστημονικής εποπτείας για την υποστήριξη στελεχών και εν γένει ποιμαντικών 
και διοικητικών δομών. 

Εν γένει το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης για την επίτευξη των στόχων του συμβάλλει ή προβαίνει 
στην εκπόνηση μελετών, σχετικών με τους προαναφερθέντες τομείς. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι ενορίες της πόλης των Αθηνών, από την απελευθέρωση ακόμα του έθνους πριν από 200 χρόνια, 
συμβαδίζουν με, υποστηρίζουν και προωθούν τις πνευματικές πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις της πόλης και των κατοίκων αυτής. Τα πάσης φύσεως αρχεία, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, 
έγγραφα κτλ. που διαθέτουν οι ενορίες της ευθύνης της της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποτελούν έναν 
πολύτιμο πολιτιστικό και ιστορικό θησαυρό, ο οποίος μέχρι σήμερα παραμένει εν πολλοίς 
ανεκμετάλλευτος. Οι ενορίες διαθέτουν σπάνιες εκδόσεις, χειρόγραφα, πλούσιο φωτογραφικό υλικό, 
θρησκευτικές εικόνες, πλούσιο ιστορικό αρχείο συλλογές από βιβλία. Σκοπός λοιπόν του έργου στο 
επίπεδο αυτό αποτελεί η ψηφιοποίηση των κειμηλίων αυτών, η καταλογογράφησή τους, η επιστημονική 
και θεολογική επιμέλεια τους και η ανάδειξη τους σε κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο, διαθέσιμα πλέον 
στο ευρύ κοινό. 
Ένα επιπλέον τεράστιο κεφάλαιο αποτελεί το τεράστιο φωτογραφικό αρχείο που διαθέτει η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το οποίο περιγράφει εικαστικά, την πορεία της πόλης και της δράσης του θεσμού 
της Εκκλησίας στην πρωτεύουσα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν μια σειρά από 
παρουσιάσεις οι οποίες θα παρουσιάζουν σε ετήσια βάση, τις δράσεις και τις ενέργειες της ΙΑΑ ως μέρος 
της σύγχρονης ιστορικής εξέλιξης και πορείας της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα. 
Συνοψίζοντας οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρόν έργο αφορούν: 

1) Ψηφιοποίηση περίπου 450.000 σελίδων αρχείων, βιβλίων, καταλόγων και άλλων έντυπων 
τεκμηρίων 

2) Φωτογράφιση υψηλής ανάλυσης περίπου 20.000 αντικειμένων και κειμηλίων 
3) Τρισδιάστατη μοντελοποίηση 1.000 αντικειμένων και κειμηλίων, μικρού μεγέθους 
4) Διαμόρφωση των εργαλείων και των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων για την 

τεκμηρίωση και καταλογογράφηση του υλικού αυτού 
5) Συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση, καταλογογράφηση και διαχείριση του ψηφιακού αρχείου της ΙΑΑ 

για την περίοδο 2008 – 2022 
6) Δημιουργία 15 ωριαίων ταινιών, με βάση το φωτογραφικό αρχείο της ΙΑΑ, το οποίο θα 

συνοδεύεται από κατάλληλες αφηγήσεις και μουσική επένδυση. 
 
Το σύνολο του υλικού αυτού ανήκει στις 157 ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ή στην ίδια την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 
Το παρόν έργο «Ψηφιοποίηση Υλικού», αποτελεί έργο της Πράξης «Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων 
Ενοριακών Ναών» με κωδικό ΟΠΣ 5094994 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η πρόταση είχε υποβληθεί στα πλαίσια του Υποέργου 2 
«Ψηφιοποίηση Υλικού» της Πράξης «Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών Ναών», με κωδικό MIS 
5094994, στο πλαίσιο της από 10/02/2021 (Α.Π.: 200) Πρόσκλησης 03_ΕΠΑΝΕΚ (Α/Α ΟΠΣ 4695) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π): «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020, 
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ 
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) οι οποίοι 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο μίας συνολικότερης στρατηγικής της Ελληνικής Εκκλησίας, η οποία 
στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεσμών της με την κοινωνία, αξιοποιώντας-μεταξύ άλλων- και 
τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Κεντρικός στόχος είναι να εξυπηρετηθούν διαχρονικές αξίες και να 
υποστηριχθεί/ενισχυθεί το κοινωφελές έργο της, αξιοποιώντας και νέα εργαλεία που ανταποκρίνονται 
καλύτερα στις σημερινές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας.  

Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο έργο επιδιώκεται η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των άυλων 
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«θησαυρών», με θετικές επιπτώσεις στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα. Ως 
επιμέρους στόχοι του έργου τίθενται: 

• Η έρευνα, συλλογή, διατήρηση, αξιοποίηση και διάδοση των ιστορικών τεκμηρίων που αφορούν 
την ιστορία της Ελλάδος 

• Η προβολή της ιστορίας της Αθήνας και της Ελλάδος στο ευρύτερο κοινό 

• Η ευρύτερη διάθεση πρωτογενών δεδομένων για την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας και 
κατάρτιση και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

• Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος των ενοριών, με πλήρη 
αξιοποίηση θεματικής – ονομαστικής ευρετηρίασης 

• Η αποθήκευση, διαχείριση και προβολή του ψηφιακού υλικού μέσω υπηρεσιών ψηφιακού 
αποθετηρίου που θα καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης όλων των τύπων του ψηφιοποιημένου 
υλικού και της συνοδευτικής του τεκμηρίωσης 

• Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών 

• Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του συνοδευτικού λογισμικού που είναι απαραίτητο για την 
επεξεργασία, αποθήκευση και τεκμηρίωση του ψηφιακού υλικού. 

 
Αντικείμενο του έργου είναι κυρίως η ψηφιοποίηση του συνόλου του έντυπου αρχείου πολιτιστικού, 
εκκλησιαστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και επιλεγμένων εικόνων και 
αντικειμένων που διαθέτουν οι ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου 
θα ψηφιοποιηθούν: 
 

• ιστορικά αρχεία και κείμενα 

• φωτογραφικά αρχεία, 

• έργα τέχνης, και 

• βιβλία, θρησκευτικού τοπικού και γενικού περιεχομένου από τις συλλογές της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που δεν έχουν κανένα περιορισμό στο θέμα των πνευματικών 
δικαιωμάτων (copyright). 

Επιπρόσθετα θα αξιοποιηθεί, οργανωθεί και παρουσιαστεί το φωτογραφικό αρχείο που διαθέτει η ΙΑΑ, με 
τρόπο ώστε να παρουσιάζεται σε ετήσια βάση το έργο της και η υποστήριξη της προς την κοινωνία, την 
πόλη των Αθηνών και τη χώρα γενικότερα. 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μελέτη Εφαρμογής 

Στο πλαίσιο αυτής της Δραστηριότητας θα εκπονηθεί η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά την ανάλυση των 
απαιτήσεων της υλοποίησης, και αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμη δραστηριότητα για κάθε έργο καθώς θέτει τις 
βάσεις για την ορθή και ολοκληρωμένη υλοποίηση. Η μελέτη αυτή, αφού λάβει υπόψη της: 

• την μορφή, τον όγκο, τη δομή και το περιεχόμενο του υφιστάμενου φυσικού αρχείου προς 
ψηφιοποίηση. 

• τα υφιστάμενα πληροφοριακά σύστηματα. 

• Τους φυσικούς χώρους που θα διαθέσει η Ι.Α.Α. για τη διαδικασία της ψηφιοποίησης.. 
Θα οριστικοποιήσει: 

• τον σχεδιασμό των διαδικασιών διευθέτησης και σάρωσης των βιβλίων, αρχείων, φωτογραφιών 
και κειμηλίων 

• τις τεχνικές προδιαγραφές των εικόνων που θα παραχθούν και των σχετικών τεχνικών 
μεταδεδομένων που απαιτούνται 

• τον σχεδιασμό της διαδικασίας καταχώρησης δεδομένων 

• τον σχεδιασμό των εργαλείων καταχώρησης των πεδίων των εγγραφών από τις παραχθείσες 
ψηφιοποιημένες εικόνες σε προσωρινή βάση δεδομένων. 

• τον σχεδιασμό της μετάπτωσης  
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• τον σχεδιασμό των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων των ψηφιοποιημένων δεδομένων, ώστε 
να εξασφαλίζεται ο επιθυμητός βαθμός ακρίβειας 

• το ακριβές χρονοδιάγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ιδιαιτερότητες (αργίες, περίοδοι 
καλοκαιρινών διακοπών κλπ) 

Τέλος, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τεχνικές απαιτήσεις σε εξοπλισμό και λογισμικό.  
 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, Καταλογογράφησης/Τεκμηρίωσης 

Από το πλήθος των ενοριών καταρτίστηκε κατάλογος των τεκμηρίων, που δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων και αποφασίστηκε να ψηφιοποιηθεί υλικό που έχει πολιτιστικό, 
ιστορικό, εκπαιδευτικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον, ή αφορά το ευρύ κοινό. Τα τεκμήρια αυτά είναι 
ιδιαίτερης ερευνητικής και επιστημονικής αξίας και είναι γραμμένα κυρίως σε ελληνική γλώσσα. Τα 
τεκμήρια επιλέχτηκαν, ώστε να είναι μοναδικά και να μην έχουν ψηφιοποιηθεί από άλλους φορείς. 
Οι εργασίες ψηφιοποίησης και καταλογογράφησης/τεκμηρίωσης του υλικού των ενοριών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατανέμονται ως εξής (κατ’ εκτίμηση): 

• Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση κειμένων, βιβλίων και εντύπων (περίπου 80% 
διαστάσεων Α4). Αφορά περίπου 450.000 σελίδες (κατ’ εκτίμηση) 

• Φωτογράφηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση ιερών εικόνων και άλλων κειμηλίων. Εκτιμάται 
ότι θα απαιτηθεί η λήψη περίπου 20.000 φωτογραφιών 

• Ψηφιοποίηση 1000 κινητών αντικειμένων (λειτουργικών σκευών και άλλων παρόμοιων κειμηλίων) 
εκ των οποίων στα 200 να γίνει 3D μοντελοποίηση και στα υπόλοιπα 800 360 φωτογραφιση.  

Η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού θα υλοποιηθεί από επιστημονικούς συνεργάτες του Ι.Π.Ε., με 
σημαντική εμπειρία στην ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική τεκμηρίωση ανάλογου υλικού, με 
αποτέλεσμα να αναμένεται η βέλτιστη δυνατή παροχή ενημερωτικών πληροφοριών για τα 
ψηφιοποιημένα στοιχεία. Για τις εργασίες αυτές θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο το 
οποίο θα δημιουργήσει ο Ανάδοχος. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την ολοκλήρωση του αντικειμένου της ψηφιοποίησης μέσα 
στο καθορισμένο χρονικό διάστημα. 
 
Δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου  

Τα αποθετήρια, είναι σύγχρονες πλατφόρμες διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου που εξασφαλίζουν μια 
δυναμική παρουσία για τους φορείς που τις επέλεξαν ως μέσο διάθεσης του περιεχομένου τους. Εκτός 
αυτού, οι φορείς έχουν οικονομικά οφέλη, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον τεχνολογικός εξοπλισμός. 
Επίσης, διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των πόρων τους και τη μακροχρόνια διαφύλαξή τους από φθορά, 
υπολογιστικά λάθη και απαρχαιωμένα συστήματα. Το περιεχόμενό τους αξιοποιείται και προβάλλεται 
διεθνώς, μέσω συσσωρευτών περιεχομένου όπως η Europeana, αλλά και γίνεται ευρέσιμο από μηχανές 
αναζήτησης, όπως η Google. Διασφαλίζεται, ότι ο φορέας συμμορφώνεται με το Πρόγραμμα Διαύγειας, 
δηλαδή το νόμο 3867/2010, ο οποίος ζητά διαφάνεια και ανοικτότητα από φορείς που χρηματοδοτούνται 
από χρήματα φορολογουμένων, όπως είναι οι φορείς έρευνας και πολιτισμού. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και να 
διασφαλιστεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο 
του έργου, τα μεταδεδομένα για το ψηφιακό περιεχόμενο θα εγγραφούν σε κατάλληλη υποδομή 
ψηφιακού αποθετηρίου. Εκεί θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων των Ενοριών 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου.  
Για τις ανάγκες του έργου θα δημιουργηθούν μια σειρά υποδομών, και θα μεταφερθεί από τον ανάδοχο 
κατάλληλη τεχνογνωσία που θα ενισχύσει σημαντικά το έργο και την ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής 
και ιστορικής κληρονομιάς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Η υποδομή 
των Αποθετηρίων θα διατίθεται ως ολοκληρωμένη υπηρεσία ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής. Θα 
υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση και τα Ανοικτά Δεδομένα και θα εφαρμόζει διεθνή και αναγνωρισμένα 
πρότυπα σε όλα τα επίπεδα: στην οργάνωση και τεκμηρίωση του περιεχομένου, στη διαφύλαξή του, στην 
διαλειτουργικότητα περιεχομένου και συστημάτων και στην παροχή υπηρεσιών.  
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Θα χρησιμοποιηθούν κοινά σχήματα μεταδεδομένων και πρότυπα διαλειτουργικότητας που 
εξασφαλίζουν ομοιόμορφη πρόσβαση στο υλικό και επιτρέπουν τη διαχείριση μεγάλου εύρους τύπων 
ηλεκτρονικού περιεχομένου. Συνοψίζοντας, οι κύριες λειτουργίες του αποθετηρίου θα αφορούν: 
 

• Απόθεση και διαχείριση του περιεχομένου διαδικτυακά, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και καλές 
πρακτικές 

• Ασφαλής διαφύλαξη ψηφιακού περιεχομένου & μοναδική ταυτότητα για κάθε τεκμήριο που 
εξασφαλίζει τη μακροχρόνια διαθεσιμότητα του στο διαδίκτυο 

• Παρουσίαση του περιεχομένου σε ένα οργανωμένο περιβάλλον γνώσης 

• Ανακάλυψη και ανάδειξη περιεχομένου μέσω αναβαθμισμένων υπηρεσιών αναζήτησης, 
πλοήγησης, πρόσβασης και διαμοιρασμού 

• Διαλειτουργικότητα με εθνικές και διεθνείς πλατφόρμες 

• Προσωποποιημένες υπηρεσίες για μέλη του αποθετηρίου 

• Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
Τα παραπάνω θα επεξεργαστούν από τον Ανάδοχο με κατάλληλη τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), με σκοπό 
να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και 
πολιτιστικής αξίας του υλικού, σε συνεργασία με τα εξειδικευμένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, τα 
οποία θα υποστηρίξουν την θεολογική και θρησκευτική τεκμηρίωση της συλλογής. 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα και 
οδηγίες, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός συστήματος Διαχείρισης και Διάθεσης 
Περιεχομένου, ενός αποθετηρίου με περιεχόμενο από συλλογές ψηφιακού πολιτιστικού και ιστορικού 
αποθέματος. 
 
Οργάνωση, επεξεργασία, καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου της ΙΑΑ 

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως Αναθέτουσα Αρχή, σε μια 
προσπάθεια διάσωσης των γεγονότων της Νεότερης Εκκλησιαστικής Ιστορίας, θα δημιουργήσει μια σειρά 
15 ωριαίων ταινιών, μία για κάθε έτος από το 2008, έως και το 2022. Πρόκειται για 15 ωριαίες ταινίες με 
όλες τις δράσεις και το έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στα 15 χρόνια της πλέον πρόσφατης 
Αρχιεπισκοπικής Περιόδου.  
 
Σημαντικοί σταθμοί σε αυτή την διαδρομή είναι οι: 
 

• Ορκωμοσίες Προέδρων Δημοκρατίας  

• Ορκωμοσίες Πρωθυπουργών 

• Ορκωμοσίες Κυβερνήσεων 

• Εκλογές Αρχιερέων 

• Χειροτονίες Αρχιερέων 

• Χειροτονίες Ιερέων 

• Χειροτονίες Διακόνων  

• Χοροστασίες 

• Συναντήσεις με Αρχηγούς Κρατών  

• Συναντήσεις με Θρησκευτικούς Ηγέτες 

• Συναντήσεις με Υπουργούς 

• Συναντήσεις με Βουλευτές 

• Συναντήσεις με εκπροσώπους Συλλόγων 

• Συναντήσεις με εκπροσώπους Συνδέσμων 

• Συνεδρίες Της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 

• Επισκέψεις σε Μητροπόλεις 
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• Επισκέψεις σε Πατριαρχεία 

• Τελετές Αναγορεύσεως σε Επίτιμο Διδάκτορα 

• Τελετές Αναγορεύσεως σε Επίτιμο Δημότη 

• Πατριαρχικά Συλλείτουργα 

• Συνέδρια 

• Συσσίτια 

• Εγκαίνια Ναών 

• Εγκαίνια Δομών 

• Επισκέψεις σε Ιδρύματα 

• Επισκέψεις σε Νοσοκομεία 

• Επισκέψεις σε Φυλακές 

• Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικούς Σταθμούς 

• Αγιασμοί σε Βουλή 

• Αγιασμοί σε Σχολεία 

• Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

• Επισκέψεις σε πληγείσες περιοχές 

• Απονομές Βραβείων & Υποτροφιών 

• Τελετές  
 

Θα πραγματοποιηθεί επιλογή φωτογραφιών μέσα από ένα σύνολο 310.000 διαθέσιμων φωτογραφιών. Σε 
κάθε ωριαία ταινία θα περιέχονται περί τις 1000 σημαντικότερες φωτογραφίες που θα επιλεγούν για το 
κάθε έτος με την λεζάντα τους, ούτος ώστε ο θεατής να γνωρίζει το ιστορικό γεγονός το οποίο βλέπει 
καθώς και την ημέρα που πραγματοποιήθηκε.  
Μέσα από αφηγήσεις οι οποίες θα συνταχθούν με τη βοήθεια της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες και θα 
ηχογραφηθούν για κάθε ταινία, θα γνωρίσει το ευρύ κοινό τις ιστορικές στιγμές που κρύβουν αυτές οι 
φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία θα περάσει από ειδική επεξεργασία για να υπάρχει ομοιομορφία σε 
όλες ανάλογα με τον φωτισμό, τα χρώματα και την αισθητική που αρμόζει σε μια τέτοια ιστορική 
αναδρομή. Όλες οι ταινίες θα έχουν αντίστοιχη μουσική υπόκρουση και η κάθε φωτογραφία θα έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία φωτισμού και εφέ. Τέλος θα δημιουργηθεί κάθε ταινία με προδιαγραφές 
υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας λόγω της σημαντικότητας και της ιστορικής σημασίας.  
 

Δημιουργία Εικονικού Εκθετηρίου 

Αφορά τη δημιουργία ενός εικονικού εκθετηρίου, όπου θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό το σύνολο τoυ 
ανωτέρω ψηφιακού υλικού. Θα περιλαμβάνονται: 

• Η δημιουργία εικονικών επισκέψεων στις θεματικές εκθέσεις, αξιοποιώντας το ψηφιοποιημένο 
υλικό 

• Διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου τεκμηρίωσης 
 
 

Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Εκπαίδευσης 

Η δράση αφορά την εκπαίδευση διαχειριστών, χρηστών και στελεχών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για 
τη λειτουργία των συστημάτων, ώστε ο φορέας να είναι σε θέση να συντηρεί και να διαχειρίζεται τα 
πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν και να είναι σε θέση να προσθέσει, οργανώσει και 
τεκμηριώσει αργότερα νέο υλικό που πιθανά να ψηφιοποιηθεί. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης θα 
γίνει εν ώρα εργασίας (On the job training). 
Ειδικότερα η εκπαίδευση/μεταφορά τεχνογνωσίας στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνει: 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του μηχανισμού ψηφιοποίησης 
(οργάνωση, δομές, διαδικασίες, ροές εργασίες, χρησιμοποιούμενα πρότυπα κλπ.) 

• Μεταφορά τεχνογνωσίας για την διαχείριση και την ανοικτή διάθεση του περιεχομένου που 
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παράγει/διαθέτει η ΙΑΑ, λαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους που αφορούν στη μέγιστη 
αξιοποίηση του περιεχομένου. 

• Οι σχετικές ενέργειες εκπαίδευσης και προσαρμογής θα πρέπει να σχεδιαστούν και να 
εκτελεστούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαιδευόμενοι χρήστες να μπορούν να αφομοιώνουν την 
εκπαιδευτική ύλη που παρέχεται.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να περιγράψει αναλυτικά στην Προσφορά του τα θέματα που θα καλύψει και τις 
ώρες εκπαίδευσης που θα παρέχει. 
 
Σκοπιμότητα – Αναμενόμενα Οφέλη 

Το ψηφιακό αποθετήριο θα πρέπει παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες και να δίνει άμεση πρόσβαση στο 
πληροφοριακό υλικό ψηφιακό ή μη με έγκυρο τρόπο συνδέοντας λειτουργικά την πληροφοριακή 
τεχνολογία με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 
Κύριος στόχος του έργου της ψηφιοποίησης είναι η προβολή και η πρόσβαση δια μέσου του διαδικτύου 
του ευαίσθητου λόγω παλαιότητας πολιτιστικού περιεχομένου της ΙΑΑ το οποίο, δεν είναι προσβάσιμο 
στο ευρύ κοινό και της προστασίας του από φθορές που μπορεί να προκύψουν. 
Τα τεκμήρια αυτά αποτελούν πολύτιμο πολιτιστικό απόθεμα της τοπικής αλλά και εθνικής μας 
κληρονομιάς και συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της πολιτικο/κοινωνικο/οικονομικής και 
πολιτιστικής ιστορίας της πόλεως των Αθηνών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Είναι εργαλεία 
απαραίτητα στην ιστορική έρευνα αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως των ανθρωπιστικών και 
όχι μόνο επιστημών. 
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει: 
 

1) στον εντοπισμό και τη μελέτη του πολιτιστικού αποθέματος, 
2) στη διάσωση και πρόληψη των πολύτιμων πρωτότυπων τεκμηρίων από τους κινδύνους φθοράς ή 

απώλειας, 
Με την συνεισφορά στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων, από το συγκεκριμένο έργο 
αναμένονται επίσης τα ακόλουθα οφέλη: 

• Εμπλουτισμός του διαδικτύου με μοναδικό υλικό σε ελληνική γλώσσα 

• Ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου που δεν είναι δυνατόν να διατεθεί με 
άλλο τρόπο 

• Παροχή πρόσβασης σε όλους τους χρήστες στις πηγές πληροφοριών που διατηρούνται στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στις Ενορίες αυτής, με σεβασμό στα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

• Ευκολότερη πρόσβαση στο υλικό από ειδικές ομάδες του πληθυσμού 

• Εξασφάλιση μόνιμης δυνατότητας πρόσβασης 

• Δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης και πρόσβασης στο ψηφιακό υλικό. 

• Διασύνδεση του ψηφιακού περιεχομένου εθνικά και διεθνή δίκτυα ψηφιακής γνώσης όπως η 
Europeana 

• Εκμετάλλευση της αυξανόμενης σύγκλισης των μέσων επικοινωνίας και των θεσμικών ρόλων για 
τη δημιουργία και διάδοση του ψηφιακού περιεχομένου. 

Ο δυνητικά ωφελούμενος πληθυσμός από τα αποτελέσματα του έργου είναι: 

• Η τοπική κοινωνία, 

• η εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές), 

• μελετητές ιστορικών σπουδών σε τοπικό/περιφερειακό και εθνικό/διεθνές επίπεδο, 

• ερευνητές ανθρωπιστικών επιστημών, 

• δημοσιογραφική κοινότητα, 

• γενικότερα κάθε πολίτης με πολιτιστικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον 
 
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε το δημοπρατούμενο αντικείμενο έχει σαν βασική υπηρεσία την παραγωγή 
ψηφιοποιημένου, καταλογογραφημένου, τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχόμενου υψηλής ποιότητας, και 
την ενσωμάτωσή του σε κατάλληλο ψηφιακό αποθετήριο και εικονικό μουσείο. 
Η καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του υλικού αποτελεί έναν από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 
του έργου. Για την καταλογογράφηση και τεκμηρίωση του υλικού θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι 
απαιτήσεις και προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και των εθνικών κατευθυντήριων αρχών 
όπως αυτές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. 
Πριν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης πρέπει να προηγηθεί προετοιμασία του υλικού ώστε να 
αποφευχθούν προβλήματα και αστοχίες. Αρχικό μέλημα της ψηφιοποίησης θα είναι η διασφάλιση της 
ακεραιότητας των πρωτοτύπων. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, τα οποία θα 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού μέχρι τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών στους χώρους ψηφιοποίησης κοκ. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει προετοιμασία 
των κατάλληλων υποδομών σε υλικό και λογισμικό πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης. 
Κατά την ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία πρέπει να ακολουθηθούν τα ενδεδειγμένα διεθνή 
πρότυπα και καλές πρακτικές. Στην ψηφιοποίηση, η σωστή χρήση των προτύπων συμβάλλει κατά κύριο 
λόγο στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας, της προσβασιμότητας, της διατήρησης και της ασφάλειας. 
Για την επίτευξη της διασφάλισης της διαδικασίας της ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας 
θεωρείται σκόπιμη η χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού, περιφερειακών, λογισμικού ψηφιοποίησης και 
επεξεργασίας, καθώς και η εμπειρία και πλήρης τεχνική κατάρτιση των χειριστών των ηλεκτρονικών 
συσκευών. 
Τα ψηφιακά έγγραφα θα αποτελούν ακριβή αντίτυπα των πρωτότυπων τεκμηρίων ανεξάρτητα από το 
μέγεθός τους, το είδος χαρτιού, το χρωματισμό τους, διπλές όψεις, βιβλιοδεσίες κλπ. 
Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και των προϊόντων τους θα πρέπει να αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη λύση την οποία θα προσφέρει ο Ανάδοχος, ο οποίος θα ελέγχεται κατά την παράδοση με 
βάση προσυμφωνημένο σχέδιο αποδοχής που θα διασφαλίζει υψηλότατα επίπεδα ποιότητας και 
ακεραιότητας των δεδομένων. Για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό πλαίσιο και στις 
απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στην Προκήρυξη, θα χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του 
Υποψηφίου Αναδόχου ο απαραίτητος ποσοτικά και από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών εξοπλισμός 
και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. 
Οι προτάσεις υλοποίησης των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλα τα 
προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, ενώ ταυτόχρονα η υλοποίηση τους θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα 
εφικτή με την χρήση τρεχόντων τεχνολογικών εργαλείων, σύμφωνα με της απαιτήσεις της προκήρυξης και 
με λογικό κόστος. Επίσης, το πρόγραμμα υλοποίησης που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι θα πρέπει να 
είναι επαρκώς επεξεργασμένο και λεπτομερώς τεκμηριωμένο, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα. 
Η συμμόρφωση του Αναδόχου με τις παραπάνω γενικές απαιτήσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται στις 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη, θα ελέγχεται 
διαρκώς από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή 
οποιουδήποτε μέρους του έργου του. 
Ακολουθεί ένας πίνακας αποτύπωσης των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του Έργου: 
 

Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Τύπος1 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης 

Τήρηση χρονοδιαγράμματος 
Διαγωνισμού 

Δ Ενδεχόμενη μη τήρηση των χρόνων υλοποίησης 
του έργου μπορεί να οφείλεται σε: 

• Ενστάσεις, προσφυγές ή άλλες καθυστερήσεις στη 
διαδικασία ανάθεσης 

• Καθυστέρηση υπογραφής της σύμβασης 

• Παρατηρήσεις και επανυποβολές κατά τις 
διαδικασίες παράδοσης-παραλαβής παραδοτέων 

• Άλλες απρόβλεπτες συνθήκες ή φυσικές 
καταστροφές. 
-Έχει προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την 
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υλοποίηση, πιλοτική λειτουργία και έλεγχο της 
ποιότητας των παραδοτέων σε όλες τις φάσεις του 
έργου. 

Διοίκηση του Έργου Ο Ορισμός ικανού σχήματος και διαδικασιών 
διοίκησης του έργου από πλευράς αναδόχου, με 
ξεκάθαρο οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, 
επικοινωνία και επάρκεια 

Εξειδικευμένο και καταρτισμένο 
προσωπικό με γνώσεις στο 
αντικείμενο 

Ο.Δ. Απασχόληση αποδεδειγμένα έμπειρων στελεχών 
μετά από συνεργασία με την ΙΑΑ 

Προετοιμασία υποδομής Τ,Δ Διευθέτηση χώρων για την εγκατάσταση 
κατάλληλου εξοπλισμού που θα διατεθεί από τον 
ανάδοχο για την ψηφιοποίηση. 
-Διαθεσιμότητα εξοπλισμού ψηφιοποίησης 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Αξιόπιστο τελικό προϊόν Τ • Πλήρης εναρμόνιση προσφερόμενων υπηρεσιών με 
τις ζητούμενες ελάχιστες προδιαγραφές. 

• Εμπειρία του αναδόχου, χρήση ώριμων τεχνολογιών 
ψηφιοποίησης και σήμανσης με μεταδεδομένα 

• Τμηματική παράδοση με ταυτόχρονο έλεγχο και 
άμεση διάθεση στο κοινό. Διαρκής αξιολόγηση της 
διαδικασίας, διόρθωση μεθοδολογίας, όταν 
απαιτείται 

Επιλογή κατάλληλου υλικού Τ Επιλογή υλικού με εκπαιδευτική/πολιτιστική αξία, 
το οποίο δεν υπόκειται σε περιορισμούς 
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. 

Διατήρηση ακεραιότητας 
πρωτοτύπων 

Ο.Δ.Κ • Δημιουργία πρωτοκόλλου ψηφιοποίησης. 

• Προετοιμασία του υλικού. Εξασφάλιση μεθόδων που 
προστατεύουν την ακεραιότητα των ευαίσθητων 
πρωτοτύπων(σπάνια τεκμήρια κτλ.) με χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού και χειρισμό από 
εξειδικευμένο προσωπικό. 

Τήρηση χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης 

Κ.Ο Αυστηρή τήρηση των αντίστοιχων πινάκων 
παραδοτέων και των πινάκων συμμόρφωσης 

Τήρηση όλων των διαδικασιών 
για τη ψηφιοποίηση, σάρωση, 
επεξεργασία και εισαγωγή 
δεδομένων όπως τα ορίζει η 
Αναθέτουσα Αρχή 

Ο.Δ Η Αναθέτουσα Αρχή περιγράφει αναλυτικά τη 
διαδικασία ψηφιοποίησης, σάρωσης, την 
επεξεργασία αυτών για την απόδοση του 
καλύτερου αποτελέσματος αλλά δημιουργία και 
αντιστοίχιση με τα ανάλογα μεταδεδομένα 

1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 
 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι οφείλουν στην προσφορά τους να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση σχετικά με τους 
παράγοντες επιτυχίας του έργου. 
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφεται το προς ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικό, οι 
απαιτήσεις αναφορικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες ψηφιοποίησης, καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης 
η μεθοδολογία βάσει τις οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει το τελικό παραγόμενο ψηφιακό 
υλικό, με έμφαση στα βήματα που διασφαλίζουν την ασφάλεια του πρωτογενούς υλικού και την ποιότητα 
των παραγόμενων ψηφιακών τεκμηρίων. 
 
Μεθοδολογία υλοποίησης 
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Υλικό προς ψηφιοποίηση, φωτογράφιση, καταλογογράφηση/τεκμηρίωση και καταχώρηση 
 
Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα ψηφιοποιήσει, φωτογραφίσει και θα τεκμηριώσει μεγάλο μέρος 
του έντυπου υλικού που διαθέτει η Ι.Α.Α. και οι ενορίες αυτής, και ειδικότερα τα εξής: 
 

1. Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση κειμένων, βιβλίων και εντύπων (περίπου 80% 
διαστάσεων Α4). Αφορά περίπου 450.000 σελίδες (κατ’ εκτίμηση) 

2. Φωτογράφηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση ιερών εικόνων και άλλων κειμηλίων. Εκτιμάται 
ότι θα απαιτηθεί η λήψη περίπου 20.000 φωτογραφιών 

3. 3D μοντελοποίηση περίπου 1.000 κινητών αντικειμένων (λειτουργικών σκευών και άλλων 
παρόμοιων κειμηλίων). Καταλογογράφηση/τεκμηρίωση, περιγραφή. 

 
Τα τεκμήρια θα αναρτηθούν σε κατάλληλο «Αποθετήριο Ψηφιακών Συλλογών». Η τεκμηρίωση των 
καρτελών θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα μεταδεδομένα που θα περιγραφούν στην 
αντίστοιχη παράγραφο μεθοδολογίας καταλογογράφησης και θα εισαχθούν στον κατάλογο της ΙΑΑ. 
 
Χειρισμός Πρωτοτύπων 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ψηφιοποιήσει πάνω από περίπου 450.000 σελίδες βιβλίων και αρχείων. Όλα τα 
πρωτότυπα θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητα. Το προς ψηφιοποίηση υλικό είναι παλαιό, ιδιαίτερης 
αξίας, εξαιρετικά σπάνιο και ευαίσθητο σε μηχανικές καταπονήσεις. Η χρήση του και οποιαδήποτε μορφή 
αναπαραγωγής του απαιτούν ιδιαίτερους τρόπους προσέγγισης. Πρέπει κατά τη διάρκεια των εργασιών 
ψηφιοποίησης του να χρησιμοποιείται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε 
βλαπτική επίδραση επί των κειμένων, των εικόνων και της βιβλιοδέτησης. Κατά το χειρισμό των τεκμηρίων 
(έντυπων, εικόνων, στερεών) που θα ψηφιοποιηθούν, οι εργαζόμενοι του αναδόχου πρέπει να είναι 
απολύτως ενήμεροι ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε φθορά των προς ψηφιοποίηση τεκμηρίων. 
Για το λόγο αυτό κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του: 

• Τις κατάλληλες τεχνικές ψηφιοποίησης και συνθήκες χειρισμού (ανάμεσά τους και η παραλαβή 
και παράδοση του υλικού) & περιβάλλοντος ώστε να μην προκληθούν φθορές και αλλοίωση των 
πρωτοτύπων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κανένα πρωτότυπο δεν θα ψηφιοποιηθεί με μέσο 
το οποίο θα καταπονήσει φυσικά το τεκμήριο. 

• Στο συγκεκριμένο υλικό για λόγους προστασίας των πρωτοτύπων η σάρωση επιβάλλεται να γίνει 
με σαρωτή υπερκείμενης CCD κάμερας (book scanner). Όπου αυτό είναι δυνατόν προτείνεται 
μηχάνημα που να παρέχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε το τεκμήριο να υποστεί τη 
μικρότερη δυνατή πίεση. Τα τελικά αρχεία θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παραμόρφωση 
λόγω καμπύλωσης και σκιάς στο εσωτερικό του βιβλίου. Επίσης, είναι επιθυμητή η όσο το 
δυνατόν μικρότερη έκθεση του υλικού αυτού σε υπεριώδη ακτινοβολία από φωτεινές πηγές, 
φυσικές ή τεχνητές, οι οποίες θα το θέσουν σε κίνδυνο να αλλοιωθεί σε βάθος χρόνου 

• Τις διαδικασίες ψηφιοποίησης του υλικού οι οποίες θα πρέπει κατ' ελάχιστον να είναι σύμφωνες 
με τις προδιαγραφές του «Οδηγού καλών πρακτικών για την ψηφιοποίηση και τη μακροπρόθεσμη 
διατήρηση του πολιτιστικού περιεχομένου», που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 65 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 2000-2006 του Γ' Κ.Π.Σ. και του 
οδηγού «Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας για ανοιχτό τεκμηριωμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο», που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και συμπληρώνει τον 
προηγούμενο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο, ενώ ενσωματώνει και την ευρωπαϊκή και 
ελληνική «στρατηγική» όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την έως τώρα εμπειρία. 

Τέλος, για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την 
προστασία και την ασφάλεια του εν λόγω υλικού. 
 
Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων 

Στο παρόν έργο απαιτείται η εφαρμογή επεξεργασίας στη φάση της ψηφιοποίησης με σύστημα οπτικής 
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αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), ώστε να γίνεται δυνατή η αναζήτηση στο πλήρες κείμενο (full text 
search) από μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο, ή από το λογισμικό της ΙΑΑ στα τυπογραφημένα 
έγγραφα. Τα τυπογραφημένα έντυπα υπολογίζονται περίπου στις 30.000 σελίδες μονοτονικών ή 
πολυτονικών ελληνικών ή άλλων διαδεδομένων γλωσσών (εφόσον πρόκειται για ξενόγλωσσο υλικό), και 
θα πρέπει να παραδοθούν στις παρακάτω μορφές: 

• Το κείμενο σε πολυτονική ή/και μονοτονική μορφή σε ξεχωριστό αρχείο .txt και xml, 
κωδικοποίησης UTF-8. Στο αρχείο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται οι αλλαγές γραμμής και 
σελίδας. 

• Το κείμενο σε μορφή επιπρόσθετου layer στα αρχεία PDF που θα παραχθούν. Το κείμενο αυτό θα 
είναι μονοτονικό και θα έχει παραχθεί από το πολυτονικό αποτέλεσμα του OCR. Αρχεία αυτού του 
τύπου επιτρέπουν το indexing όλου του κειμένου με αποτέλεσμα ο χρήστης να λαμβάνει 
αποτελέσματα από το πλήρες κείμενο (full text search). Με τη μέθοδο αυτή ο χρήστης θα 
λαμβάνει αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσει πολυτονικό κείμενο. 

• Η ποιότητα της εκτύπωσης ανά έκδοση διαφέρει σημαντικά από έγγραφο σε έγγραφο. Ως εκ 
τούτου το ποσοστό επιτυχία της Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων αναμένεται να είναι χαμηλό 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσον αφορά σε εκδόσεις των οποίων οι τόνοι δεν είναι καν 
αναγνωρίσιμοι από άνθρωπο (πολύ κακή, ποιότητα εκτύπωσης ή πολύ μικρό μέγεθος 
χαρακτήρων), ή χρησιμοποιούνται γραμματοσειρές που από τη φύση τους δεν μπορούν να 
αναγνωρισθούν (π.χ. καλλιγραφικά, διακοσμητικά, script κ.λπ.), ή δυσανάγνωστο χειρόγραφο ο 
Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή θα βγάζουν εκτός της διαδικασίας OCR το 
συγκεκριμένο υλικό κατά περίπτωση. 

• Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η απαίτηση για OCR πολυτονικών κειμένων αφορά σημαντικό 
μέρος. Ως εκ τούτου η ποιότητα του παραγόμενου ψηφιακού αρχείου από τη διαδικασία της 
ψηφιοποίησης είναι κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί όσον το δυνατό 
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας της διαδικασίας. 

 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης 

Με τον όρο «Ψηφιοποίηση» νοείται η μετατροπή του υπό επεξεργασία υλικού σε κατάλληλη ψηφιακή 
μορφή, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και η εισαγωγή του σε λογισμικό όπως θα ορίσει το ΙΠΕ. Η 
μετατροπή θα γίνει σε υλικό που θα επιλέξει και θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, από ειδικά 
καταρτισμένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνεργασία με προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής. Το 
αποτέλεσμα της Ψηφιοποίησης θα συμπεριλαμβάνει τόσο τα ψηφιακά αρχεία σε κατάλληλες μορφές 
όπως tiff, pdf, jpeg, κ.λπ. όσο και τις βιβλιογραφικές εγγραφές τους για κάθε τεκμήριο (αρχείο, βιβλίο, 
έργο τέχνης, φωτογραφία) από τις αντίστοιχες συλλογές, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή και καθιερωμένα 
πρότυπα σε MARC XML. 
Η ψηφιοποίηση αφορά κυρίως πολύτιμα αρχεία, βιβλία και αντικείμενα τα οποία θα είναι άμεσα 
διαθέσιμα προς χρήση και επεξεργασία. Τα ψηφιακά τεκμήρια στο σύνολό τους θα αναρτηθούν στο 
Ψηφιακό Αποθετήριο και το Εικονικό Μουσείο και θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή 
ερευνητική κοινότητα μέσω του Διαδικτύου.  
Τα βασικά βήματα ψηφιοποίησης είναι τα ακόλουθα: 

• Προετοιμασία του υλικού προς ψηφιοποίηση. 

• Ψηφιοποίηση του υλικού. 

• Επεξεργασία της εικόνας σε σταθμό επεξεργασίας του υποψήφιου αναδόχου αν απαιτείται 
(αφαίρεση θορύβου, βελτίωση οπτικού αποτελέσματος, αφαίρεση καμπυλότητας, διόρθωση 
χρωμάτων, γεωμετρίας, κ.λπ.) και αποθήκευση σε δύο διαφορετικές αναλύσεις. 

• Σε κάθε ψηφιοποιημένο τεκμήριο θα προστίθεται ορατό ψηφιακό υδατογράφημα που 
προσδιορίζει τον κάτοχο και απαγορεύει την παράνομη αναπαραγωγή του, το οποίο θα δοθεί από 
τον Ανάδοχο. 

• Αρχικά θα ψηφιοποιηθεί ένα περιορισμένο σε όγκο αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα του προς 
ψηφιοποίηση υλικού (5% του συνολικού όγκου), προκειμένου να επαληθευτεί η μεθοδολογία 
ψηφιοποίησης και το σχήμα τεκμηρίωσης και να προταθούν αλλαγές που θα διασφαλίσουν την 
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υλοποίηση της ψηφιοποίησης εντός χρόνων και με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα για το σύνολο 
του προς ψηφιοποίηση υλικού. Στη συνέχεια θα υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και 
αποθήκευση του ψηφιοποιημένου υλικού στο «Αποθετήριο Ψηφιακών Συλλογών του ΙΠΕ». 
Προβλέπεται και δεύτερο ενδιάμεσο σημείο ελέγχου των υπηρεσιών ψηφιοποίησης, μόλις 
ψηφιοποιηθεί περίπου το 50% των πολιτιστικών πόρων της ΙΑΑ.  

• Οι εργασίες ψηφιοποίησης θα εκτελεστούν με εξοπλισμό και μέσα που θα διαθέσει ο Ανάδοχος 
για τους σκοπούς του έργου. 

• Στη διάρκεια αυτής της ενότητας εργασίας, θα μεταφερθεί σε ηλεκτρονική και ψηφιακή μορφή το 
σύνολο του υλικού που θα συλλεχθεί και όσο υλικό βρίσκεται στις Ενορίες της ΙΑΑ. Σημαντική, 
όμως, παράμετρος στην όλη διαδικασία είναι ότι η ψηφιοποίηση του υλικού θα πραγματοποιηθεί 
με τη χρήση τεχνολογιών που θα επιτρέπουν πέρα από τη διάθεση του υλικού σε μορφή 
αξιοποιήσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφορίας (CD, DVD, παρουσιάσεις 
υπολογιστών, internet κλπ.), και σε μορφή που θα μπορεί να αξιοποιηθεί και από έντυπα μέσα. 
Αυτή η εργασία περιλαμβάνει την ψηφιακή μετατροπή του υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της 
καταγραφής των τεχνικών μεταδεδομένων και της αποθήκευσης των αρχείων. 

• Γενικά οι εργασίες και τεχνικές ψηφιοποίησης θα περιλαμβάνουν διάφορες μεθόδους και 
τεχνικές, ανάλογα με το προς ψηφιοποίηση υλικό και θα ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα και τους 
οδηγούς καλής πρακτικής για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. 

• Βασικός στόχος είναι η ποιοτική ψηφιοποίηση των τεκμηρίων κάτι το οποίο σημαίνει ανώτερης 
ποιότητας εικόνες και υψηλής ακρίβειας οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR) και 
ολοκληρωμένα μεταδεδομένα (metadata) με στόχο την πλήρη αποτύπωση του αρχικού τεκμηρίου. 

• Η σάρωση, εφ' όσον η μορφή και το μέγεθος του ψηφιοποιούμενου τεκμηρίου το επιτρέπουν, 
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα για την αριστερή και δεξιά σελίδα ενός ανοικτού εντύπου ή βιβλίου. 
Θα ακολουθήσει επεξεργασία για το διαχωρισμό των σελίδων και την ξεχωριστή αποθήκευσή 
τους. 

• Οι διαστάσεις του ψηφιακού υποκατάστατου που θα προκύψει από τη διαδικασία ψηφιοποίησης 
θα είναι ίδιες (1:1) με αυτές του τεκμηρίου. Στη συνέχεια θα προκύψουν και αντίγραφα με 
διαφορετικές αναλύσεις και διαστάσεις. 

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

Αποτελέσματα της επεξεργασίας θα πρέπει να είναι: 

• Διαχωρισμός σελίδων στην περίπτωση ταυτόχρονης σάρωσης αριστερής και δεξιάς σελίδας ενός 
ανοικτού εντύπου ή βιβλίου 

• Διόρθωση των χρωμάτων ώστε να προσομοιώνουν ακριβέστερα στο πρωτότυπο. 

• Αποκοπή των περιθωρίων για κάθε σελίδα του τεκμηρίου, όταν απαιτείται. 

• Αλλαγή προσανατολισμού, όταν απαιτείται. 

• Περιορισμός της κύρτωσης που οφείλεται στη βιβλιοδεσία. 
 
Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης 

Η ψηφιοποίηση θα ακολουθεί τις προτεινόμενες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο 
Οδηγιών Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοιχτών Δεδομένων και πιο συγκεκριμένα: 

• «Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης και Ψηφιακών Αρχείων», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 

• «Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο 
 
Πίνακας: Ελάχιστες απαιτήσεις για ψηφιοποίηση δισδιάστατων αντικειμένων 

 

Πρωτότυπο αντικείμενο Ελάχιστη Ανάλυση Χρωματικό Βάθος 

Έγγραφα: Φωτοτυπημένο υλικό 
(ασπρόμαυρο) 

300 dpi 8 bit γκρι 
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Έγγραφα: Έντυπο πρωτότυπο υλικό 
(ασπρόμαυρο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit γκρι 

Έγγραφα: Έντυπο πρωτότυπο υλικό 
(έγχρωμο) 

400 dpi ή 4000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

24 bit 

Φωτογραφίες και εικόνες 
(ασπρόμαυρες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit γκρι 

Φωτογραφίες και εικόνες 
(έγχρωμες) 

600 dpi ή 5000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

24 bit 

 
Πίνακας: Προδιαγραφές ψηφιοποίησης με φωτογράφιση 
 

Είδος Ρύθμισης Προτεινόμενες Τιμές 

ISO μεταξύ 100-200 

Ταχύτητα κλείστρου 1/25 

Μέγεθος διαφράγματος f8-f11 

Ισορροπία λευκού Αυτόματη 

Ρυθμίσεις αρχείου >10-16 megapixels, 48-bit RGB 
δηλ. 300 ppi και >5000 pixels στη μεγαλύτερη 
διάσταση (5760χ3840) 

Είδος αρχείου RAW (για την φωτογράφιση) 
TIFF (για τη διαφύλαξη) 

 
Πίνακας: Προδιαγραφές για την Εικόνα Διάθεση και την Εικόνα Προεπισκόπησης δισδιάστατων & 
τρισδιάστατων αντικειμένων 
 

Πρωτότυπο αντικείμενο Ελάχιστη Ανάλυση Χρωματικό Βάθος 

Εικόνα διάθεσης στο διαδίκτυο 72-300 ppi και 800-3000 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη) 
ή 24 bit (έγχρωμη) 

Εικόνα προεπισκόπησης (thumbnail) 72 ppi και 150-200 pixels στη 
μεγαλύτερη διάσταση 

8 bit (ασπρόμαυρη) 
ή 24 bit (έγχρωμη) 

Εκτός από την καθαυτή ψηφιοποίηση του υλικού, στις εργασίες του Αναδόχου περιλαμβάνονται: 

• Η επεξεργασία του ψηφιοποιημένου υλικού πριν την αποθήκευσή του, π.χ. αφαίρεση θορύβου, 
βελτίωση οπτικού αποτελέσματος, αφαίρεση καμπυλότητας, ευθυγράμμιση εικόνας κλπ. 

• Υδατογράφημα: Σε κάθε ψηφιοποιημένο τεκμήριο θα προστίθεται ψηφιακό υδατογράφημα που 
προσδιορίζει τον κάτοχο και απαγορεύει την παράνομη αναπαραγωγή του, το οποίο θα δοθεί από 
τον Ανάδοχο. 

 
Η ψηφιοποίηση θα γίνεται σε υψηλή ανάλυση, χωρίς συμπίεση και σε αναλογία 1:1 με το πρωτότυπο, 
ωστόσο, ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μετατρέπει το ψηφιοποιημένο υλικό και σε χαμηλότερη 
ανάλυση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των φωτογραφιών, οι οποίες θα τηρούνται τόσο σε υψηλή 
ανάλυση (στην οποία θα ψηφιοποιούνται) όσο και σε χαμηλότερη ανάλυση. Παράλληλα με τα 
επεξεργασμένα υψηλής και χαμηλής ανάλυσης τελικά ψηφιακά αρχεία, θα διατηρούνται και τα 
πρωτότυπα, ανεπεξέργαστα και ασυμπίεστα αρχεία της αρχικής σάρωσης για λόγους ιστορικής αναφοράς 
και αρχειοθέτησης. 
 
Σημειώνονται τα εξής: 
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Σάρωση του συνόλου των σελίδων των τόμων και παραγωγή ασυμπίεστων αρχείων μορφότυπου (format) 
Singlepage tiff ως master files. 
 
Τα ελάχιστα ψηφιακά αρχεία που θα πρέπει να παραχθούν και παραδοθούν είναι: 

i. αρχείων μορφότυπου (format) tiff ως master files, ένα ανά σελίδα, συμπιεσμένων με μη 
απωλεστικό αλγόριθμο συμπίεσης LZW. 

ii. Συμπιεσμένων αρχείων (JPEG, ή JPEG2000 ή άλλου από τους υποστηριζόμενους τύπους συμπίεσης 
του Αναδόχου). Θα οριστικοποιηθεί κατά την Α’ Φάση Υλοποίησης του έργου (Π1- Αποτύπωση 
Μεθοδολογίας Εφαρμογής). 

iii. Αρχεία PDF με δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου και ενσωμάτωση OCR text, σε 
κατάλληλη ανάλυση (π.χ. 150 dpi ή ppi, ή άλλη κατάλληλη που θα προσδιορισθεί κατά την Α’ 
φάση υλοποίησης του έργου Π1- Αποτύπωση Μεθοδολογίας Εφαρμογής) για την προβολή των 
βιβλίων στο Internet ή Intranet. 

iv. Παραγωγή Thumbnails. Να αναφερθεί η προτεινόμενη ανάλυση (dpi ή ppi). Θα οριστικοποιηθεί 
κατά την Α’ Φάση Υλοποίησης του έργου (Π1- Αποτύπωση Μεθοδολογίας Εφαρμογής). 

v. Παραγωγή δευτερογενών αρχείων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων μορφής utf8, xml, και log 
αρχείου με τα αποτελέσματα του OCR. 

Σημειώσεις: 

• Για την καλύτερη αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού, κρίνεται απαραίτητη (όπου απαιτείται) 
η παραγωγή αδιόρθωτου OCR (optical character recognition) για το σύνολο του υλικού σε κείμενα 
ελληνικής (μονοτονικό), γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και αγγλικής γλώσσας. 

• Για κάθε ψηφιοποιημένο τόμο/βιβλίο/σύγγραμα απαιτείται ένα πολυσέλιδο αυτοτελές pdf 
(σημείο iii ανωτέρω). 

• Σε κάποιες περιπτώσεις (που θα προσδιορισθούν κατά την Α’ Φάση υλοποίησης του έργου (Π1- 
Αποτύπωση Μεθοδολογίας Εφαρμογής)) εκτός από το αυτοτελές pdf σε επίπεδο τόμου ή βιβλίου, 
είναι απαραίτητο να παραδοθούν και όλες οι σελίδες ξεχωριστά. 

• Η παραγωγή των τελικών αρχείων pdf (σημείο iii ανωτέρω) θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο ώστε 
πίσω από την ψηφιοποιημένη εικόνα (όπου απαιτείται) να υπάρχει το αντικείμενο του OCR (text 
under image) και να καθίσταται δυνατή η εύρεση στοιχείων του κειμένου από μηχανή αναζήτησης 
(full text retrieval). 

• Τα PDF αρχεία να είναι πλήρως δομημένα σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων του κάθε 
εντύπου και να έχει γίνει ηλεκτρονική σελιδοποίηση. Ο πίνακας περιεχομένων να είναι ενεργός 
στο PDF, δηλαδή πατώντας με το mouse πάνω σε ένα κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο να μας πηγαίνει 
απευθείας στη σωστή σελίδα. 

• Πριν την έναρξη της παραγωγικής εργασίας, θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές/πιλοτικές 
ψηφιοποιήσεις δείγματος τεκμηρίων, προκειμένου να είναι σαφές το αναμενόμενο ποιοτικά 
αποτέλεσμα καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου αποδοχής που θα πραγματοποιούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Διευκρινίζεται ότι: 
 

i. Ο εξοπλισμός και το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση και το OCR θα είναι 
κυριότητας του Αναδόχου και δεν αποτελεί παραδοτέο του έργου. 

 
ii. Για τον εξοπλισμό και το λογισμικό σάρωσης και OCR που θα χρησιμοποιηθεί, ο Ανάδοχος θα 

διαθέτει όλες τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ελέγξει 
οποιαδήποτε στιγμή. 

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην Τεχνική προσφορά του τον εξοπλισμό και 
το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει για τη ψηφιοποίηση και την σχετική επεξεργασία του υλικού 
(συμπεριλαμβανομένου του OCR). 
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Επίσης, ο τρόπος επεξεργασίας ιδιαίτερα ευπαθών αντικειμένων, πρέπει να περιγραφεί ρητά από τον 
Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και καταστροφών. 
 
Διαδικασία Ψηφιοποίησης - Χώρος Ψηφιοποίησης 

Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιείται κατά προτίμηση στους χώρους των ενοριών. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
μεριμνά για την έγκαιρη μεταφορά του εξοπλισμού του και τη διαμόρφωση του χώρου. Πριν την έναρξη 
της ψηφιοποίησης θα εγκαθίσταται από τον Ανάδοχο ο εξοπλισμός στο χώρο που θα ορίζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με την εκάστοτε Ενορία. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένα 
αντικείμενα ή έντυπα απαιτείται η μεταφορά τους σε ειδικό χώρο, θα πραγματοποιείται με ευθύνη του 
Αναδόχου, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα ανήκει στον 
Ανάδοχο και θα λειτουργεί με δική του ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή χρήση του, την 
τακτική συντήρησή του και την αντικατάσταση τμήματος ή του συνόλου σε περίπτωση φθοράς και 
καταπόνησης, η οποία επιδρά αρνητικά στην ποιότητα. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την απόσυρση 
του εξοπλισμού μετά το πέρας του έργου και ολοκλήρωση των υπηρεσιών ανά ενορία. 
Ο Ανάδοχος, επίσης, θα πρέπει να εγκαταστήσει και να παραδώσει και σε πλήρη λειτουργία τον 
ζητούμενο από τη Διακήρυξη Εξοπλισμό και συνοδευτικό Λογισμικό του, όπου θα πρέπει να εγκατασταθεί 
σε κατάλληλο κτήριο και χώρου της αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ωράριο 

Ο Ανάδοχος θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο χώρο ψηφιοποίησης τις εργάσιμες ημέρες για όλους τους 
μήνες εκτός των επίσημων αργιών, κατόπιν συνεννόησης με την εκάστοτε Ενορία, ένεκα της ειδικής 
λειτουργίας των θρησκευτικών χώρων. 
Η παρουσία προσωπικού του Φορέα Λειτουργίας στο διαμορφωμένο χώρο ψηφιοποίησης θα είναι 
υποχρεωτική κατά τις ώρες εκτέλεσης των υπηρεσιών. 
Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει από την προηγούμενη ημέρα τον υπεύθυνο του Φορέα για το υλικό που θα 
ψηφιοποιηθεί και ο τελευταίος θα φροντίζει για τη διαθεσιμότητά του στον χώρο Ψηφιοποίησης. Με το 
πέρας των εργασιών ψηφιοποίησης ο Ανάδοχος θα παραδίδει το προς ψηφιοποίηση υλικό στον υπεύθυνο 
του Φορέα, ο οποίος αφού ελέγξει την ακεραιότητά του θα έχει τη μέριμνα επανατοποθέτησής του. 
 
Προδιαγραφές για την ασφάλεια των τεκμηρίων ψηφιοποίησης 

Ο Ανάδοχος (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των ομάδων εργασίας) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να διασφαλίσει και να διαβεβαιώσει εγγράφως ότι δεν θα εκχωρήσει-διαρρεύσει ή προσφέρει 
με οποιοδήποτε τρόπο το ψηφιοποιημένο υλικό ή τα δεδομένα τεκμηρίωσης σε τρίτους. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει επίσης να φροντίζει για τη συχνή δημιουργία και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια 
της ψηφιοποίησης, ώστε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο ο κίνδυνος απώλειας των αντιγράφων εξαιτίας 
κάποιου μηχανικού προβλήματος και η επαναψηφιοποίηση ήδη ψηφιοποιημένων πρωτοτύπων. 
Μέχρι την παράδοση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου στον Φορέα, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την ασφαλή αποθήκευση του ψηφιοποιημένου υλικού. 
Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα παραδώσει στους υπευθύνους του Φορέα μια σειρά με 
σκληρούς δίσκους (χωρίς επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή) με όλο το ψηφιοποιημένο υλικό ως 
αντίγραφο ασφαλείας. Μέχρι τότε ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη φύλαξη του 
αντιγράφου ασφαλείας. 
 
Υπηρεσίες Καταλογογράφησης και Τεκμηρίωσης 

Καταλογογράφηση  
Κατά τις εργασίες της καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης, το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού θα 
τεκμηριωθεί, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της 
θρησκευτικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του υλικού. Η τεκμηρίωση του 
ψηφιοποιημένου υλικού θα απορροφήσει ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της όλης προσπάθειας και για τον 
λόγο ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο πλήρης. Το αποτέλεσμα της τεκμηρίωσης θα αποτελέσει 
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σημαντικό βοήθημα σε κάθε είδους επιστημονική έρευνα που θα ακολουθήσει και σε κάθε ερευνητική 
προσπάθεια και αυτό το γεγονός αποτελεί ένα ακόμα λόγο για τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ιδιαίτερα 
εμπεριστατωμένη και αναλυτική τεκμηρίωση των ψηφιοποιημένων στοιχείων. 
Η τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού ανά στοιχείο (π.χ. βιβλίο, φωτογραφία, σκεύος κλπ.) θα γίνει 
στην υποδομή Αποθετηρίου. 
 
Ειδικότερα στην Καταλογογράφηση βιβλίων ή άλλων εκδόσεων θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

 Μεταδεδομένα Έντυπο υλικό 

1 Τύπος εγγραφής Υποχρεωτικό 

2 Βιβλιογραφικό επίπεδο Υποχρεωτικό 

3 Γλώσσα Υποχρεωτικό 

4 Τίτλος Υποχρεωτικό 

5 Υπότιτλος Αν υπάρχει 

6 Συγγραφέας α Απαιτείται 

7 Συγγραφέας β Αν υπάρχει 

8 Συγγραφέας γ Αν υπάρχει 

9 
Συλλογικό όργανο (άνω των τριών 

συγγραφέων) 
Αν υπάρχει 

10 
Δευτερεύουσες υπευθυνότητες (Μεταφραστής, 

επιμελητής, κλπ.) 
Αν υπάρχουν 

11 Τόπος έκδοσης Αν υπάρχει 

12 Εκδότης Αν υπάρχει 

13 Χρόνος έκδοσης Αν υπάρχει 

14 Φυσική περιγραφή 
(σελίδες, εικόνες, 

διαστάσεις, κλπ. 

15 Θέματα Ένα τουλάχιστον 

16 Αριθμός τόμου 
(Μόνο για πολύτομα 

έργα) 

17 Φυσική Τοποθεσία 
Ονομασία Ενορίας / Άλλων 

στοιχείων φυσικής 
τοποθεσίας τόμου 

 
Τεκμηρίωση του Ψηφιακού Περιεχομένου και απόθεση  
 
Η υποβολή, τεκμηρίωση και απόθεση του ψηφιακού περιεχομένου θα γίνει, από την Αναθέτουσα Αρχή, σε 
εσωτερικό λειτουργικό μέρος του Αποθετηρίου Ψηφιακών Συλλογών που θα δημιουργηθεί από τον 
Ανάδοχο. Οι λειτουργίες θα είναι οι ακόλουθες: 
 

• Εισαγωγή μεταδεδομένων στις προτυποποιημένες φόρμες τεκμηρίωσης όπως αυτές έχουν 
προκύψει βάσει των προδιαγραφών που διατίθενται στην παρούσα διακήρυξη 

• Απόθεση πλήρων ψηφιακών αρχείων σε μορφές αποδεκτές από τα αποθετήρια 

• Επιμέλεια περιεχομένου πριν την δημοσιοποίησή του στο αποθετήριο 
 
Η τεκμηρίωση και η μεταφόρτωση των ψηφιακών αρχείων της μορφής OCR PDF για το προς ψηφιοποίηση 
υλικό, θα γίνει μέσω διαδικτυακής πρόσβασης που θα παράσχει στον Ανάδοχο η Αναθέτουσα Αρχή, όπου 
είναι δυνατόν στους χώρους που θα πραγματοποιούνται οι ψηφιοποιήσεις. 
Tα αρχεία για τα μεταδεδομένα του ψηφιακού περιεχομένου και τα οποία είναι απαραίτητα (εφόσον 
υπάρχουν) και αφορούν σε όλους τους τύπους αρχείων είναι τα παρακάτω: 
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1 Τίτλος (Ετικέτα: "Title"): 
Το όνομα που δίνεται στον πόρο, συνήθως από το Δημιουργό ή 
τον εκδότη. 

 

2 
Συγγραφέας ή Δημιουργός 
(Ετικέτα: "Creator"): 

Το άτομο ή ο οργανισμός που είναι κύρια υπεύθυνος για την 
δημιουργία του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. Για 
παράδειγμα, συγγραφείς σε περίπτωση γραπτών κειμένων, 
καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ή εικονογράφοι σε περίπτωση οπτικών 
πόρων. 

 

3 
Θέμα και Λέξεις Κλειδιά 
(Ετικέτα: "Subject"): 

Το θέμα αυτού του πόρου. Τυπικά, το θέμα θα είναι εκφρασμένο 
σαν λέξεις κλειδιά ή φράσεις που περιγράφουν το θέμα ή το 
περιεχόμενο του πόρου. Παροτρύνεται η χρήση καθορισμένων 
γλωσσαρίων και επίσημων σχημάτων ταξινόμησης. 

 

4 
Περιγραφή 
(Ετικέτα: "Description"): 

Μία αυτούσια περιγραφή του περιεχομένου του πόρου, που 
περιέχει περιλήψεις σε περίπτωση γραπτών κειμένων ως 
αντικειμένων ή περιγραφές περιεχομένων στην περίπτωση 
οπτικών πόρων. 

5 
Εκδότης 
(Ετικέτα: "Publisher"): 

Η υπεύθυνη οντότητα που έκανε διαθέσιμο τον πόρο στην 
παρούσα μορφή, όπως ένας εκδοτικός οίκος, ένα τμήμα 
πανεπιστημίου, ή μία συνεταιρική οντότητα. 

6 
Συντελεστής 
(Ετικέτα: "Contributor"): 

Το πρόσωπο ή ο οργανισμός που δεν προσδιορίζεται στο στοιχείο 
Δημιουργός που έχει συμβάλει πνευματικά σημαντικά στον πόρο 
αλλά η συνεισφορά του είναι δευτερεύουσα σε σχέση με 
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που προσδιορίζεται στο 
στοιχείο Δημιουργός (για παράδειγμα, εκδότης, μεταφραστής και 
εικονογράφος). 

7 
Ημερομηνία 
(Ετικέτα: "Date"): 

Μία ημερομηνία σχετική με τη δημιουργία και τη διαθεσιμότητα 
του πόρου. Τέτοια ημερομηνία δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή 
που είναι στο στοιχείο Περιεχόμενο, η οποία θα συσχετιστεί με 
τον πόρο μόνο στο βαθμό που το πνευματικό περιεχόμενο είναι 
κατά κάποιον τρόπο κοντά στην ημερομηνία. 

8 
Τύπος Πόρου 
 
(Ετικέτα: "Type"): 

Η κατηγορία του πόρου, όπως home page, μυθιστόρημα, ποίημα, 
αναφορά εργασίας, τεχνική αναφορά, έκθεση, λεξικό. Για χάρη της 
λειτουργικότητας, ο Τύπος πρέπει να επιλεχθεί από ένα 
απαριθμημένο σύνολο όρων. 

9 
Μορφότυπο 
 
(Ετικέτα: "Format"): 

Η μορφή των δεδομένων του πόρου που χρησιμοποιείται για να 
πιστοποιήσει το software και πιθανόν το hardware που μπορεί να 
χρειαστεί για την έκθεση ή την λειτουργία της πηγής. Για χάρη της 
λειτουργικότητας, η Μορφή πρέπει να επιλεχθεί από ένα 
απαριθμημένο σύνολο όρων. 

10 
Κωδικός Πόρου 
 
(Ετικέτα: "Identifier"): 

Μία φράση ή αριθμός που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 
μοναδικά τον πόρο. Παραδείγματα για πόρους δικτύου περιέχουν 
URLs ή URNs (όταν χρησιμοποιείται). Άλλοι καθολικά μοναδικοί 
κώδικες, όπως το International Standard Book Numbers (ISBN) ή 
άλλα επίσημα ονόματα είναι επίσης υποψήφια για αυτό το 
στοιχείο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/SOFTWARE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/URL
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=URN&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Standard_Book_Numbers&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Standard_Book_Numbers&amp;action=edit&amp;redlink=1




 

  Σελίδα 72 

11 
Πηγή 
(Ετικέτα: "Source"): 

Πληροφορίες για έναν δεύτερο πόρο από τον οποίο ο παρών 
πόρος απορρέει. Ενώ γενικά συστήνεται τα στοιχεία να περιέχουν 
πληροφορία σχετικά με τον παρόντα πόρο μόνο, αυτό το στοιχείο 
μπορεί να περιέχει την ημερομηνία, τον δημιουργό, τον κωδικό ή 
άλλα δεδομένα για έναν δεύτερο πόρο όταν θεωρείται σημαντικό 
για την ανακάλυψη του παρόντα πόρου. Συνιστάται περισσότερο 
στην πράξη να χρησιμοποιείται το στοιχείο Σχέση αντί αυτού.  

12 
Γλώσσα 
(Ετικέτα: "Language"): 

Η γλώσσα του πνευματικού περιεχομένου του πόρου. 

13 
Σχέση 
 
(Ετικέτα:Relation"): 

Ένα αναγνωριστικό ενός δεύτερου πόρου και η σχέση του με τον 
παρόντα πόρο. Αυτό το στοιχείο επιτρέπει τη δήλωση συνδέσμων 
μεταξύ σχετικών πόρων και περιγραφών πόρων. Παραδείγματα 
περιέχουν μια έκδοση μίας εργασίας (IsVersionOf), μία 
μετάφραση μίας εργασίας (IsBasedOn), ένα κεφάλαιο ενός 
βιβλίου (IsPartOf) και μια διαμόρφωση των δεδομένων σε μία 
εικόνα (IsFormatOf). Για χάρη της λειτουργικότητας, οι σχέσεις 
πρέπει να επιλεχθούν από ένα απαριθμημένο σύνολο όρων. 

14 
Κάλυψη 
 
(Ετικέτα:"Coverage"): 

Τα χαρακτηριστικά χώρου ή χρόνου του πνευματικού 
περιεχομένου του πόρου. Η Κάλυψη χώρου αναφέρεται στην 
υλική περιοχή (π.χ. celestial sector) χρήση συντεταγμένων (π.χ. 
γεωγραφικό μήκος και πλάτος) ή θέτει ονόματα που είναι από μία 
καθορισμένη λίστα ή συλλαβίζονται πλήρως. Η χρονική κάλυψη 
αναφέρεται στο γιατί ο πόρος σχετίζεται και όχι στο πότε 
δημιουργήθηκε ή έγινε διαθέσιμος (το τελευταίο που αναφέρθηκε 
ανήκει στο στοιχείο Ημερομηνία). 

16 
Τοποθεσία 
 
(Ετικέτα:”Location”) 

Αφορά την φυσική τοποθεσία που βρίσκεται ο πόρος. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε το Ιερό Ναό, ή το Ιερό Μοναστήρι στο οποίο 
βρίσκεται το έντυπο υλικό. 

15 
Δικαιώματα Χρήσης 
 
Ετικέτα:"Rights"): 

Μία δήλωση δικαιωμάτων χρήσης, έναν κωδικό που οδηγεί σε μία 
δήλωση δικαιωμάτων χρήσης ή έναν κωδικό που οδηγεί σε μία 
υπηρεσία παροχής πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα 
χρήσης του πόρου. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από το σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου. 
 
Αποθήκευση 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει όλες εκείνες τις απαραίτητες λειτουργίες για την αποτελεσματική 
οργάνωση και αποθήκευση των ψηφιακών αντιγράφων και των αντίστοιχων μεταδεδομένων με 
δυνατότητα: 

• Αποδοτικής Συμπίεσης για Εξοικονόμηση Αποθηκευτικών Πόρων χωρίς Απώλεια της Αρχικής 
Πληροφορίας και της Ποιότητας των Ψηφιακών Αντιγράφων 

• Επιπλέον δυνατότητα αποθήκευσης συμπιεσμένων αντιγράφων μικρότερου όγκου/ χαμηλότερης 
ποιότητας για γρήγορη επισκόπηση των τεκμηρίων και διάθεσή τους στο internet. Τα αντίγραφα 
αυτά θα είναι πλήρως διασυνδεμένα στη λογική οργάνωση του αρχείου όπως και η αρχική 
ψηφιακή έκδοση των τεκμηρίων και θα μοιράζονται αυτομάτως τα ίδια μεταδεδομένα. 

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης του περιεχομένου ενός τεκμηρίου σε ψηφιακή μορφή (τουλάχιστον 
αρχεία pdf). Αυτά τα ψηφιακά αρχεία θα ενσωματώνονται στην εγγραφή του αρχικού τεκμηρίου 
έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει τη μορφή εικόνας (αν θέλει να δει το τεκμήριο). Όπως 
περιγράφηκε και πριν, τα αρχεία αυτά θα πρέπει να «κληρονομούν» όλα τα μεταδεδομένα του 
αρχικού τεκμηρίου. 

• Κωδικοποίησης των δεδομένων και μεταδεδομένων βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. 

• Εξασφάλισης της Ακεραιότητας και της Ασφάλειας των αποθηκευμένων στοιχείων με την 
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εφαρμογή συνδυασμού κρυπτογράφησης και πιστοποίησης. 
 

Ποιοτικός και Ποσοτικός έλεγχος/Δειγματοληπτικοί έλεγχοι ψηφιακών προϊόντων 

Με την παράδοση των αρχείων στη αναθέτουσα Αρχή θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος σε 
ποσοστό 10% τουλάχιστον ανά κατηγορία του προς ψηφιοποίηση υλικού ώστε να πιστοποιείται η 
ποιότητά τους και η κάλυψη των απαιτούμενων προδιαγραφών (βάθος χρώματος, ανάλυση, ποιότητα, 
ονοματολογία, κ.λπ.). 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του όλη τη μεθοδολογία 
χειρισμού των πρωτοτύπων, τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει με τα χαρακτηριστικά του και όλες τις 
διαδικασίες ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου που θα ακολουθήσει για να εξασφαλίσει την ποιότητα του 
αποτελέσματος. 
 
Σκοπός των ποσοτικών ελέγχων είναι να επαληθευτεί ότι σαρώθηκε και τεκμηριώθηκε το σύνολο των 
τεκμηρίων που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής και 
παράχθηκαν το σύνολο των επιμέρους παραδοτέων. 
 
Οι ποιοτικοί έλεγχοι που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω: 
 

• Έλεγχο της ποιότητας των σαρωμένων σελίδων, εικόνων και τρισδιάστατων αντικειμένων. Σκοπός 
των συγκεκριμένων ελέγχων είναι να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα σάρωσης θα είναι σύμφωνη με 
ποιοτικές απαιτήσεις σάρωσης που αναφέρονται στην παρούσα. Στις περιπτώσεις που θα 
διαπιστώνεται από τον Ανάδοχο σε μία σάρωση απόκλιση από το πρωτότυπο, τότε αυτή θα περνά 
από επεξεργασία ή θα πραγματοποιείται νέα σάρωση από τον Ανάδοχο. Οι ποιοτικές απαιτήσεις 
σάρωσης είναι οι εξής: 

 
i. Οι σαρωμένες σελίδες πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν δηλαδή το σύνολο των 

πληροφοριών που απεικονίζονται στο πρωτογενές Υλικό. 
 

ii. Στις σαρωμένες εικόνες δεν πρέπει να εμφανίζονται γραμμές θορύβου από κακή σάρωση 
(bad scan lines), κενά τμήματα εικόνας καθώς και διπλά είδωλα λόγω αστοχίας στη 
σάρωση. Επίσης, δεν πρέπει να εμφανίζονται γρατσουνιές (scratches), σκόνη, βρωμιά 
(lint), λεκέδες / κηλίδες, στίγματα καθώς και άλλα ελαττώματα / ατέλειες, εκτός αυτών 
που προέρχονται από το πρωτογενές Υλικό. 

iii. Ανάλυση σάρωσης (dpi/ppi, βάθος χρώματος κλπ.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
 

• Έλεγχο της καταλογογράφησης / των μεταδεδομένων. Σκοπός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι 
να εξασφαλιστεί ότι τα μεταδεδομένα που θα έχουν καταχωρηθεί είναι σύμφωνα με το 
περιεχόμενο του πρωτότυπου Υλικού που δόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν λάθη που θα 
διαπιστώνονται σε αυτούς τους ελέγχους θα διορθώνονται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή σε 
συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

• Έλεγχο της ορθότητας στην κωδικοποίηση των αρχείων, των φακέλων και των μέσων 
αποθήκευσης. Σκοπός των συγκεκριμένων ελέγχων είναι να εξασφαλιστεί ότι ακολουθείται το 
μοντέλο κωδικοποίησης που θα αποφασιστεί. Τυχόν λάθη που θα διαπιστώνονται σε αυτούς τους 
ελέγχους θα διορθώνονται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων του Αναδόχου για συγκεκριμένη 
συλλογή, θα πραγματοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, με παρουσία του Αναδόχου, 
δειγματοληπτικοί ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι για κάθε συλλογή (lot) ψηφιακού Υλικού (σαρώσεις, 
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καταλογογράφηση) που είναι έτοιμο προς παράδοση από τον Ανάδοχο. 
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των τεκμηρίων που σαρώθηκαν θα πραγματοποιούνται με οπτική 
αντιπαραβολή των πρωτότυπων τεκμηρίων και αυτών σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένων). 
Δειγματοληπτικά θα ελέγχεται και η σχετική καταλογογράφηση των τεκμηρίων (μεταδεδομένα) με 
ανάλογο τρόπο. 
Στόχος των δειγματοληπτικών ελέγχων είναι η διασφάλιση της ποιότητας της σάρωσης αλλά και της 
πιστότητας και πληρότητας της καταλογογράφησης (καταχώρησης των μεταδεδομένων). 
Μη συμμορφούμενο δείγμα (σελίδα) ως προς τη σάρωση είναι αυτό που δεν ικανοποιεί όλες τις ποιοτικές 
απαιτήσεις σάρωσης όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. 
Μη συμμορφούμενο δείγμα (εγγραφή καταλογογράφησης) ως προς την καταλογογράφηση είναι αυτό 
που εμφανίζει «λάθος» καταχώρησης σε 1 (ή περισσότερα) πεδία της καταλογογράφησης. Ως λάθος 
καταχώρησης ορίζεται η αστοχία λέξης (2 ή περισσότεροι εσφαλμένοι χαρακτήρες). Ως εσφαλμένος 
χαρακτήρας νοείται και η παράλειψη χαρακτήρα και η άσκοπη εμφάνιση. 
 

Δημιουργία Ωριαίων Ταινιών 

Αφορά τη δημιουργία μιας σειράς ταινιών, υψηλής ανάλυσης, οι οποίες θα περιγράφουν το έργο, την 
πορεία και την δράση της ΙΑΑ κατά τα τελευταία 15 χρόνια, της τελευταίας δηλαδή αρχιεπισκοπικής 
περιόδου. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την επιλογή περίπου 1.000 φωτογραφιών ανά έτος, μέσα από 
ένα σύνολο άνω των 310.000 φωτογραφιών που υπάρχουν μέχρι σήμερα διαθέσιμες και αποτελούν μέρος 
του αρχείου της ΙΑΑ.  
Κάθε ταινία θα αφορά ένα ημερολογιακό έτος, από το 2008 έως και το 2022, οι οποίες θα επιλεχθού από 
την ομάδα έργου της Αναθέτουσας Αρχής σε συνεργασία με αυτή του Αναδόχου. Κάθε φωτογραφία θα 
συνοδεύεται από λεζάντα, την οποία μαζί με επιπλέον κείμενα που θα αναπτυχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα ηχογραφηθούν σε κατάλληλα εξοπλισμένο στούντιο. Επίσης σε όλες τις ταινίες θα υπάρχει 
μουσικό υπόβαθρο, επιλεγμένο από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τον εκάστοτε 
δημιουργό. Το εικαστικό κομμάτι της ταινίας θα αποτελείται αποκλειστικά από τη συνένωση των 
φωτογραφιών αυτών και δεν απαιτείται άλλο εικαστικό ή κινηματογραφικό περιεχόμενο. 
Η κάθε φωτογραφία θα περάσει από ειδική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ομοιομορφία σε όλες 
ανάλογα με τον φωτισμό, τα χρώματα και την αισθητική που αρμόζει σε μια τέτοια ιστορική αναδρομή. 
Κάθε τέτοια ταινία θα παραδίδεται με προδιαγραφές υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον Full HD) και 
ευκρίνειας και ο ήχος θα είναι στερεοφωνικός λόγω της σημαντικότητας και της ιστορικής σημασίας 
καταγραφή. 
 
Ψηφιακό Εικονικό Εκθετήριο 

Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ένα κατάλληλο ψηφιακό εικονικό εκθετήριο, ώστε ο επισκέπτης, μέσα από 
το διαδίκτυο να μπορεί να περιηγηθεί με έναν ευχάριστο και εύληπτο τρόπο μέσα στο πλήθος του 
πολιτιστικού υλικού που θα γίνει διαθέσιμο μέσα από το έργο αυτό. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί: 

• Ο χειρισμός και η πλοήγηση: Η δυνατότητα επιλογής του τρόπου χειρισμού και πλοήγησης στο 
εικονικό εκθετήριο από το χρήστη με στόχο την ελευθερία πλοήγησής του. 

• Η παρουσία του χαρακτήρα: Η παρουσία ενός εικονικού χαρακτήρα (ξεναγού) κάνει πιο 
αποδοτική την εφαρμογή. 

• Ο τρόπος παροχής πληροφοριών: Είναι επιθυμητό να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι παροχής 
πληροφοριών στο χρήστη όπως π.χ. ήχος ή γραφικά. 

• Η αισθητική εντύπωση που δημιουργεί η εφαρμογή στο χρήστη: Η αίσθηση που προσφέρει η 
πλοήγηση στο εικονικό εκθετήριο είναι σημαντικό να μοιάζει με την αίσθηση που προσφέρει η 
πλοήγηση σε ένα πραγματικό εκθετήριο, με κυρίαρχη της βυζαντινή τεχνοτροπία. 

• Η συνολική εμπειρία χρήσης: Η συνολική εμπειρία διαφορετικών κατηγοριών χρηστών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική καθώς υποστηρίζει ενεργά την τελική θετική εμπειρία του κάθε επισκέπτη. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• Ομαδοποίηση του περιεχομένου, κάνοντας χρήση «εικονικών δωματίων». Το περιεχόμενο θα 
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μπορεί να έχει χωρική, χρονική, ή βάσει περιεχομένου κατηγοριοποίηση.  

• Δυνατότητα προβολής διαδραστικής αλληλουχίας εικόνων. Ο χρήστης θα μπορεί με εύκολο τρόπο 
να ανατρέξει σε μια αλληλουχία εικόνων περιστροφής γύρω από αντικείμενα για την ανάδειξη του 
ανάγλυφου και την αποκάλυψη των όγκων του θέματος της φωτογραφίας. 

• Προβολή των ταινιών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 

• Προβολή επιπλέον πολυμεσικού πολιτιστικού και θρησκευτικού υλικού που διαθέτει το ΙΠΕ και η 
ΙΑΑ. 

 
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η εκπαίδευση των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής που θα 
χρησιμοποιούν τις εφαρμογές ψηφιοποίησης, θα είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του περιεχομένου του 
συστήματος και θα διαχειρίζονται το σύστημα πλήρως κατά την παραγωγική λειτουργία του μετά την 
ολοκλήρωση του έργου. 
Η εκπαίδευση όλων των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευομένων θα γίνει με τη μέθοδο της κλασικής 
εκπαίδευσης στην τάξη και θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κατηγορίας εκπαιδευομένων στην οποία 
απευθύνεται. Στους χώρους των εκπαιδεύσεων, ο Ανάδοχος θα διαθέσει την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή (π.χ. projector, σταθμούς εργασίας κλπ.). Η εκπαίδευση θα γίνει σε ομάδα των πολύ 5 ατόμων. 
Διάρκεια εκπαίδευσης: 3 διδακτικές ώρες στην ομάδα των εκπαιδευόμενων. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 
αναπαραγωγή και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο των εκπαιδευομένων. Το 
εκπαιδευτικό υλικό θα είναι απαραίτητα στην ελληνική γλώσσα, εκτός των τεχνικών όρων που μπορεί να 
είναι στην αγγλική γλώσσα. 
 

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνοι Παράδοσης Φάσεις υλοποίησης Έργου και Παραδοτέα 

H διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι Δεκαέξι (16) μήνες. Τα παραδοτέα του έργου είναι τα ακόλουθα: 
 

Αριθμός 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Ημερομηνία 

Έναρξης 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Π1 Μελέτη Εφαρμογής 1ο Μήνα 2ο Μήνα 

Π2 Λογισμικό Καταχώρησης και Αποθετήριο 2ο Μήνα 4ο Μήνα 

Π3 50% των προς ψηφιοποίηση αρχείων 3ο Μήνα 9ο Μήνα 

Π4 50% των προς φωτογράφιση αντικειμένων 3ο Μήνα 10ο Μήνα 

Π5 50% των αντικειμένων προς τρισδιάστατη απεικόνιση 3ο Μήνα 11ο Μήνα 

Π6 100% των προς ψηφιοποίηση αρχείων 12ο Μήνα 15ο Μήνα 

Π7 100% των προς φωτογράφιση αντικειμένων 12ο Μήνα 15ο Μήνα 

Π8 100% των αντικειμένων προς τρισδιάστατη απεικόνιση 12ο Μήνα 15ο Μήνα 

Π9 
Σύστημα Αποθήκευσης και Εξοπλισμός Φιλοξενίας 

Εικονικού Εκθετηρίου 
3ο Μήνα 13ο Μήνα 

Π10 15 Ωριαίες Ταινίες 3ο Μήνα 14ο Μήνα 

Π11 Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών 15ο Μήνα 16ο Μήνα 

 

α/α Εργασίες 
Μήνες 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Μελέτη Εφαρμογής                 

2 
Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, 
Καταλογογράφησης/Τεκμηρί
ωσης 

                

3 
Δημιουργία Ψηφιακού 
Αποθετηρίου 

                

4 Δημιουργία Εικονικού                 
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Εκθετηρίου 

5 
Υπηρεσίες Μεταφοράς 
Τεχνογνωσίας/ Εκπαίδευσης 

                

6 Δημιουργία Ωριαίων Ταινιών                 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδ. 
ΣΑΕ2022ΣΕ16310000 
Η παρούσα συγχρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2020 ΣΑ Ε1631). 
 
 
Η σύμβαση αφορά το Έργο με Τίτλο «Ψηφιοποίηση Υλικού» ως Υποέργο 2 της Πράξης: «Ψηφιοποίηση 
ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 
προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού» με βάση την απόφαση ένταξης 
με αρ. πρωτ. 82/18-01-2022, της ΕΥΔΕ -ΤΠΕ με κωδικό MIS: 5094994 και  κωδικό ΑΔΑ: ΨΟΛΧ46ΜΠΥΓ-ΒΞΒ  
 
 
 
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:   1.209.677,42 € 
ΦΠΑ 24%: 290.322,58€ 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 1.500.000,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΕΕΕΣ 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά 
υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του 
εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Άλλες Δηλώσεις  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται όλους τους 
όρους της διακήρυξης. Άλλως, σε περίπτωση που αποκλίνουν από κάποιους από αυτούς, υποχρεούνται 
να τους αναφέρουν ρητά και να δικαιολογήσουν τους λόγους απόκλισης. Η αξιολόγηση των τυχόν 
αποκλίσεων είναι στην απόλυτη ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Φύλλο Συμμόρφωσης  

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, 
manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.   
Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των 
απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών 
 
 

Σύστημα ψηφιακού αποθετηρίου 
Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής Ψηφιακού Αποθετηρίου 

Α / Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το 

προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα και τα 

επιμέρους υποσυστήματα του σε λειτουργικό 

και τεχνολογικό επίπεδο είναι: 

ΝΑΙ 

  

2 «Ανοικτή» αρχιτεκτονική (open 

architecture), κάνοντας χρήση προτύπων που 

θα διασφαλίζουν: 

• Ομαλή συνεργασία και λειτουργία 
μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών 
εφαρμογών και υποσυστημάτων 
του πληροφοριακού συστήματος 
καθώς και με άλλες εξωτερικές 
εφαρμογές. 

• Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ 
εφαρμογών ή/και συστημάτων τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικά 
και πιθανώς ετερογενή 
υπολογιστικά συστήματα. 

• Την επεκτασιμότητα της 
λειτουργικότητας των εφαρμογών 

ΝΑΙ 

  

http://www.promitheus.gov.gr/
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3 Αρθρωτή(modular) αρχιτεκτονική, ώστε να 

επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και 

αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, 

αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 

λογισμικού ή εξοπλισμού. 

ΝΑΙ 

  

4 Πολύ-επίπεδη αρχιτεκτονική(3-Τier), για την 

ευελιξία της κατανομής του κόστους και 

φορτίου, την επεκτασιμότητα και την για την 

αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 

ευελιξία διαχείρισης 

ΝΑΙ 

  

5 Χρήση ανοικτών προτύπων (open standards) 

και τεχνολογιών XML και Web Services για την 

υποστήριξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας 

με εξωτερικές εφαρμογές μέσω 

προγραμματιστικών διεπαφών (APIs) που 

συνοδεύονται από αντίστοιχα τεχνικά 

εγχειρίδια 

ΝΑΙ 

  

6 Να δοθεί αναλυτική περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής της λύσης με τα 

υποσυστήματα (services), την κατανομή τους 

σε εξυπηρετητές και λειτουργικά συστήματα, 

τις άδειες λογισμικού που απαιτούνται σε 

επίπεδο λειτουργικού συστήματος (Operating 

System) και ενδιάμεσου λογισμικού 

(Middleware Software). 

ΝΑΙ 

  

7 Το σύστημα θα κάνει χρήση Βάσης 

Δεδομένων, προστατευμένης από τυχαίες ή 

και κακόβουλες αλλοιώσεις των δεδομένων, 

τόσο εσωτερικά όσο και από το διαδίκτυο. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο 

υλοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

8 Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει: 

• την ανεξαρτησία του τελικού συστήματος 

από συγκεκριμένα συστήματα (υλικό ή και 

λογισμικό), επεκτασιμότητα, 

μεταφερσιμότητα σε διαφορετικές 

πλατφόρμες, 

• την εύκολη χρήση (χωρίς απαίτηση ειδικών 

γνώσεων από τους κοινούς χρήστες) και 

εύκολη συντήρηση και διαχείριση του υπό 

εφαρμογή 

συστήματος, 

ΝΑΙ 

  

9 Ο Ανάδοχος θα αναφέρει την έκδοση του 

προσφερόμενου λογισμικού και τον 

κατασκευαστή. Το λογισμικό θα πρέπει να 

ΝΑΙ 
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είναι ώριμο προϊόν, με δυνατότητες 

παραμετροποίησης σε μεγάλο βαθμό, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής 

10 Το σύστημα : 

• θα παρέχει αποδεδειγμένα τη δυνατότητα 

ταυτόχρονης εργασίας χωρίς περιορισμό 

στον αριθμό των χρηστών 

• θα παρέχει ελληνική επιφάνεια εργασίας, 

με ύπαρξη και άλλων γλωσσών σε 

συγκεκριμένα πεδία τεκμηρίωσης, 

• δεν θα δημιουργεί τεχνικούς ή 

οικονομικούς περιορισμούς στον αριθμό των

 χρηστών και των

 εγγραφών. 

(απεριόριστοι χρήστες, αριθμός εγγραφών 

που περιορίζεται μόνο από το χώρο 

αποθήκευσης) 

ΝΑΙ 

  

11 Το σύστημα θα εξάγει δεδομένα σε ανοιχτό 

σχήμα (XML), ώστε να εξασφαλίζει 

απρόσκοπτη επικοινωνία με άλλα συστήματα 

και βάσεις δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

12 Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να 

βασίζεται σε λογισμικό που επιτρέπει τη 

συνέχιση της ανάπτυξής του και την 

διενέργεια μελλοντικών αναβαθμίσεων. Να 

αναφερθεί η συχνότητα κυκλοφορίας νέων 

εκδόσεων 

ΝΑΙ 

  

13 Το λογισμικό του αποθετηρίου θα πρέπει να 

βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες 

προγραμματιστικές πλατφόρμες για εύκολη 

παραμετροποίηση και υλοποίηση πιθανών 

επεκτάσεων 

ΝΑΙ 

  

14 Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να 

υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση (UTF 8) 
ΝΑΙ 

  

15 Το τελικό σύστημα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία 

αντιγράφων ασφαλείας (full και incremental 

backup) της βάσης δεδομένων. 

ΝΑΙ 

  

16 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 

εργαλεία για τη δημιουργία αντιγράφων 

ασφαλείας (full και incremental backup) όλων 

των απαραίτητων αρχείων του 

ολοκληρωμένου συστήματος (π.χ. αρχεία 

παραμετροποίησης, κ.λπ.). 

ΝΑΙ 
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17 Το σύστημα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα 

εργαλεία για την επαναφ ορά των δεδομένων 

της βάσης από αντίγραφα ασφαλείας (full and 

partial restore). 

ΝΑΙ 

  

 
 
Δημιουργία και ενημέρωση Ψηφιακού Αποθετηρίου/ Ψηφιακών Συλλογών 
 

Α / Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής δομής 

ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: 

απεριόριστου αριθμού συλλογών σε κάθε 

επίπεδο 

ΝΑΙ   

2 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα εύκολης μεταβολής της 

δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την 

περίοδο λειτουργίας του συστήματος. 

ΝΑΙ   

3 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα της μετακίνησης ενός τεκμηρίου 

καθώς και μιας ομάδας τεκμηρίων από μία 

συλλογή σε μία άλλη. 

ΝΑΙ   

4 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα της μετακίνησης μιας συλλογής 

σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. 

ΝΑΙ   

5 

Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί ακέραιο το 

περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του 

μεταφερόμενου τεκμηρίου ή συλλογής 

ΝΑΙ   

6 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα αποκλεισμού ομάδων χρηστών 

από την πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

συλλογές. 

ΝΑΙ   

7 

Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα 

ορισμού προκαθορισμένων τιμών για 

συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων των 

τεκμηρίων μιας συλλογής. 

ΝΑΙ   

8 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει μια 

βασική παραμετροποίηση της διεπαφής του 

χρήστη ανά συλλογή (π.χ. κείμενο 

περιγραφής, λογότυπο). 

ΝΑΙ   

 Πρόσβαση και Χρήση Περιεχομένου 

9 

Τ ο αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον 

ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για 

ανάγνωση: 

ΝΑΙ   
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Α σε επίπεδο αρχείου. ΝΑΙ  

B σε επίπεδο τεκμηρίου. ΝΑΙ  

Γ σε επίπεδο συλλογής. ΝΑΙ  

Δ για μεμονωμένους χρήστες. ΝΑΙ  

Ε για ομάδες χρηστών. ΝΑΙ  

10 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη 

δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού 

περιορισμού πρόσβασης (embargo) σε κάποια 

τεκμήρια για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά 

το πέρας του οποίου τα δικαιώματα 

πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση 

την πολιτική της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΝΑΙ  . 

 Εισαγωγή Περιεχομένου 

11 

Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει τον 

ορισμό διαδικασίας κατάθεση - ροής 

εργασιών εισαγωγής ψηφιακού 

περιεχομένους: 

Α με σαφή και διακριτά βήματα. 

Β χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των 

βημάτων. 

Γ ανά συλλογή τεκμηρίων. 

ΝΑΙ   

12 

Τ ο αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 

επεξεργασία των παραμέτρων της 

διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός 

βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε 

αυτά). 

ΝΑΙ   

13 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να 

πληροφορεί κάθε χρήστη ή ομάδα χρηστών 

που εμπλέκεται σε μια διαδικασία κατάθεσης: 

Α για τις ενέργειες που καλείται να 

πραγματοποιήσει. 

Β για το τρέχον στάδιο της διαδικασίας 

κατάθεσης. 

Γ για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 

χρήστες ή ομάδες χρηστών. 

ΝΑΙ   

14 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει φόρμα 

κατάθεσης ανά κατηγορία τεκμηρίου που 

τεκμηριώνεται, ως εξής: 

Α με υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων, 

ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου. 

ΝΑΙ   
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Β με μηχανισμό αυτόματου συντακτικού 

ελέγχου και επαλήθευσης των εισαγόμενων 

μεταδεδομένων, ως προς τις ορισμένες ανά 

είδος τεκμηρίου προδιαγραφές. 

Γ με αυτόματη συμπλήρωση μέρους των 

μεταδεδομένων που περιγράφουν το υπό 

κατάθεση τεκμήριο (ημερομηνία εισαγωγής 

τεκμηρίου, μορφότυπο, μέγεθος αρχείου ). Δ 

με δυνατότητα συμπλήρωσης ενός πεδίου 

μεταδεδομένων με τιμές από 

προκαθορισμένες λίστες. 

Ε χωρίς περιορισμό στο πλήθος πεδίων 

μεταδεδομένων. 

Ζ χωρίς περιορισμό στο πλήθος των 

ψηφιακών αρχείων που μπορεί να περιλάβει 

ένα κατατιθέμενο τεκμήριο. 

15 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 

προσαρμογή της φόρμας εισαγωγής 

μεταδεδομένων για διαφορετικά είδη 

υποβαλλόμενων τεκμηρίων. 

ΝΑΙ   

16 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 

κατάθεση μόνο μεταδεδομένων (χωρίς 

σχετικό τεκμήριο), που μπορεί να περιέχουν 

αναφορές σε αρχεία αποθηκευμένα σε 

εξωτερικά συστήματα. 

ΝΑΙ   

17 

Τ ο αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα ελέγχου για τα υποβαλλόμενα 

προς κατάθεση αρχεία ως προς το μορφότυπο 

(format): 

ΝΑΙ   

18 

Το αποθετήριο πρέπει να χειρίζεται το 

τεκμήριο ως ενιαία μονάδα, διατηρώντας τις 

σχέσεις μεταξύ των συστατικών μερών του, 

στην περίπτωση τεκμηρίων που αποτελούνται 

από περισσότερα του ενός αρχεία. 

ΝΑΙ   

19 

Το αποθετήριο πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

μαζικής εισαγωγής τεκμηρίων εκφρασμένων 

σε κατάλληλη μορφή που διατηρεί τη δομή 

και την ιεραρχία τους. 

ΝΑΙ   

20 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει τη 

δυνατότητα καθορισμού συνόλου τεκμηρίων 

για αυτόματη εισαγωγή από εξωτερικά 

συστήματα. 

ΝΑΙ   

21 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

μια αναφορά σε κάθε περίπτωση μαζικής 

εισαγωγής τεκμηρίων, που θα περιέχει τα 

ΝΑΙ   
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προβλήματα που πιθανόν προέκυψαν κατά τη 

διαδικασία, καθώς και τα συγκεκριμένα 

τεκμήρια στα οποία εμφανίστηκε πρόβλημα. 

 Εξαγωγή - Μεταφορά Περιεχομένου 

22 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 
επιλεκτική εξαγωγή 
Α μεμονωμένων τεκμηρίων. 
Β μεμονωμένων συλλογών. 

ΝΑΙ   

23 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη 
διατήρηση της εσωτερικής δομής του 
περιεχομένου (τεκμήρια συλλογές) κατά την 
εξαγωγή του, διατηρώντας τ συνδέσεις 
μεταξύ: 
Α τεκμηρίων-αρχείων 
Β τεκμηρίων μεταδεδομένων. 
Γ τεκμηρίων συλλογών. 

ΝΑΙ   

24 
Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει 
Handle αναγνωριστικά για τα τεκμήριά του. 

ΝΑΙ   

 Αναζήτηση Περιήγηση στο περιεχόμενο 

25 

Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει 

δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης στα 

μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο των 

τεκμηρίων του όπου αυτό είναι σε μορφή 

αναγνωρίσιμου κειμένου 

ΝΑΙ   

26 

Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει 

δυνατότητα αναζήτησης σε συγκεκριμένα 

πεδία μεταδεδομένων. 

ΝΑΙ   

27 

Το αποθετήριο πρέπει να προσφέρει 

δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε 

ομάδες τεκμηρίων (συλλογές). 

ΝΑΙ   

28 

Τα πεδία μεταδεδομένων το περιεχόμενο 

των οποίων θα είναι αναζητήσιμο θα πρέπει 

να μπορούν να καθοριστούν κατά την 

αρχική παραμετροποίηση του αποθετηρίου, 

αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. 

ΝΑΙ   

29 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 

πλοήγηση στα περιεχόμενά του, 

επιτρέποντας στο χρήστη να ακολουθεί τη 

δενδρική δομή ομαδοποίησης του 

συστήματος. 

ΝΑΙ   

30 

Το αποθετήριο πρέπει να διαθέτει μια 

περιγραφική σελίδα για κάθε τεκμήριο, 

όπου θα εμφανίζονται τα μεταδεδομένα 

που το περιγράφουν, η συμμετοχή του σε 

συλλογές και τα αρχεία που το αποτελούν. 

ΝΑΙ   
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31 

Το αποθετήριο πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αποκρύπτει συγκεκριμένα 

πεδία μεταδεδομένων από την περιγραφική 

σελίδα των τεκμηρίων. 

ΝΑΙ   

32 

Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την 

εμφάνιση μικρογραφιών οπτικών τεκμηρίων 

(thumbnails), κατά τη διαδικασία της 

πλοήγησης καθώς και στη λίστα με τα 

αποτελέσματα μιας αναζήτησης. 

ΝΑΙ   

33. 

Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα αναζήτησης με wild card 

χαρακτήρες. 

ΝΑΙ   

34 

Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την 

αναζήτηση με ελληνικούς, κυριλλικούς και 

λατινικούς χαρακτήρες. 

ΝΑΙ   

35 

Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει μετά 

από κάθε αναζήτηση μια λίστα 

αποτελεσμάτων με δυνατότητα πλοήγησης 

από την πλευρά του χρήστη. 

ΝΑΙ   

36 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

στο χρήστη τη δυνατότητα ταξινόμησης της 

λίστας των αποτελεσμάτων αναζήτησης 

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. 

συνάφεια, τίτλος, όνομα συγγραφέα, 

ημερομηνία έκδοσης κλπ.). 

ΝΑΙ   

37 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

στο χρήστη τη δυνατότητα προσαρμογής 

του αριθμού των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης ανά σελίδα από το χρήστη. 

ΝΑΙ   

38 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

τη δυνατότητα ταξινόμησης των 

αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε όψεις 

(faceted classification). 

ΝΑΙ   

39 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

τη δυνατότητα διατήρησης του ιστορικού 

των αναζητήσεων ενός χρήστη. 

ΝΑΙ   

40 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

δυνατότητα αναζήτησης σε πεδία 

μεταδεδομένων, εμφανίζοντας, ως βοήθεια 

στο χρήστη, λίστα με όρους από τα 

αντίστοιχα ελεγχόμενα λεξιλόγια και 

θησαυρούς που χρησιμοποιούνται για τη 

συμπλήρωση των πεδίων αυτών. 

ΝΑΙ   

41 
Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει σε 

εξωτερικές μηχανές αναζήτησης την 
ΝΑΙ   
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πρόσβαση και ευρετηρίαση (indexing) των 

περιεχομένων του. 

42 

Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί αρχεία 

καταγραφής (log files), που θα αναφέρουν 

ενέργειες μεταβολής τεκμηρίων και 

πρόσβασης σε αυτά, τη χρονική στιγμή που 

αυτές πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τον 

χρήστη που τις εκτέλεσε. 

ΝΑΙ   

43 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

τη δυνατότητα διατήρησης στατιστικών 

στοιχείων σχετικών με τις αναζητήσεις που 

εκτελούνται στο αποθετήριο (π.χ. 

δημοφιλέστεροι όροι αναζήτησης, μέσος 

αριθμός αποτελεσμάτων κλπ.). 

ΝΑΙ   

44 

Το αποθετήριο είναι επιθυμητό να παρέχει 

τη δυνατότητα διατήρησης και εξαγωγής 

στατιστικών στοιχείων πρόσβασης και 

χρήσης (μεταφόρτωσης) των τεκμηρίων του 

αποθετηρίου, διατηρώντας την ανωνυμία 

των χρηστών του. 

ΝΑΙ   

45 

Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί όλη την 

παρακάτω λειτουργικότητα που συνδέεται 

με τα simple και qualified Dublin Core αλλά 

και με τα επιπλέον σχήματα μεταδεδομένων 

που θα υποστηριχθούν: 

A εξαγωγή μέσω OAI-PMH 

B βοήθεια “auto-complete” στη φόρμα 

εισαγωγής μεταδεδομένων στην περίπτωση 

πεδίων με πεδίο τιμών κάποιο ελεγχόμενο 

λεξιλόγιο 

Γ τροποποίηση της σελίδας επισκόπησης 

των μεταδεδομένων ενός τεκμηρίου για 

κάθε υποστηριζόμενο σχήμα 

μεταδεδομένων 

Δ δυνατότητα ορισμού οποιουδήποτε 

πεδίου υποστηριζόμενου σχήματος 

δεδομένων ως αναζητήσιμου πεδίου 

NAI   

46 

Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει το 

σχήμα μεταδεδομένων ESE (Europeana 

Semantic Elements) 

NAI   

 Μεταδεδομένα Αποθετηρίου έργων τέχνης 

47 

Το σύστημα θα υποστηρίζει την εμφάνιση του 

πολυμεσικού ψηφιακού περιεχομένου κάθε 

έργου τέχνης, όπως έχει προκύψει στο στάδιο 

ΝΑΙ   
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της ψηφιοποίησης και ψηφιακής 

επεξεργασίας. Να δηλωθούν οι 

υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων και ο τρόπος 

εμφάνισης των ψηφιακών δεδομένων 

48 

Το σύστημα θα μπορεί να περιλάβει κάθε 

είδους πληροφορία που χαρακτηρίζει τα 

αντικείμενα τέχνης: περιγραφικά 

μεταδεδομένα, θεματικούς χαρακτηρισμούς, 

ειδικά χαρακτηριστικά, τοπογραφικά 

δεδομένα, μετακινήσεις, κλπ. 

ΝΑΙ   

49 

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα 

εμφάνισης των συλλογών στο Web με τρόπο 

περιεκτικό, κατανοητό, εύκολο και φιλικό 

NAI   

50 

Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης με 

πολλαπλά κριτήρια, βάσει ευρετηρίων 

(περιγραφή, κατηγορία, θεματικός 

χαρακτηρισμός, χρονολόγηση, κλπ.) και 

συνδυασμού ευρετηρίων 

NAI   

51 
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων της 

αναζήτησης θα είναι τύπου Gallery. 
ΝΑΙ   

52 

Το σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα 

επιλεκτικής προβολής των συλλογών μέσω 

αναλυτικής θεματικής, διαχρονικής 

παρουσίασης (π.χ. η εξέλιξη των σταχώσεων 

ανά τους αιώνες, λατρευτικά σκεύη στους 

χρόνους του Βυζαντίου, κ.ά). Η προβολή αυτή 

θα μπορεί να σχεδιάζεται και να 

ανανεώνεται/εμπλουτίζεται 

NAI   

53 

Το σύστημα είναι multilingual ως προς τη 

διεπαφή web. Να δηλωθεί ποιες γλώσσες 

υποστηρίζει και πόσες διαφορετικές γλώσσες 

θα περιλαμβάνει η έκδοση που θα δοθεί 

(εκτός της ελληνικής και αγγλικής που είναι 

υποχρεωτικές). 

NAI   

54 

Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως UTF-8, 

Unicode format στην καταγραφή και 

εμφάνιση των δεδομένων 

NAI   

 
 
Πίνακας Server 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1. Γενικά    

1.1. Ποσότητα 2   
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1.2. 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001. 

ΝΑΙ   

1.3. Rack Server >= 2U   

1.4. 
Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και 
Ασφάλειας, CE. Να δοθούν. ΝΑΙ 

  

1.5. 
Να διαθέτει Sliding Rails With Cable 
Management Arm NAI 

  

2. Network    

2.1. Gigabit Ethernet ports >= 4   

2.2. 10G SFP+ ports >=2   

2.3. FC 16Gbps ports >=2   

3. Μνήμη (RAM)    

3.1. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη >= 3TB   

3.2. Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 >= 128 GB   

3.3. Ονομαστική συχνότητα μνήμης >= 2666   

3.4. Συνολικά DIMM slots >= 24   

4. Ελεγκτής σκληρών δίσκων - δίσκοι    

4.1. 
Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς 
δίσκους 2.5” 

>= 8   

4.2. Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS 12Gbps NAI   

4.3. Υποστήριξη RAID0,1,5,6,10,50,60 NAI   

4.4. RAID Controller Cache >= 2 GB   

4.5. 
Ο server να προσφερθεί με σκληρούς 
δίσκους 4Χ256GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in 
Hot- plug Hard Drive 

>=4   

4.6. 
Internal Dual SD Module with 2 x 32GB SD 
cards 

NAI   

5. Ελεγκτής διαχείρισης    

5.1. Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

5.2. 
Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του 
συστήματος για αποφυγή αλλαγών στο 
configuration και στο firmware του server 

NAI   
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5.2. 

Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο 
administrator να μπορεί να καθαρίσει τους 
αποθηκευτικούς χώρους (HDDs, SSDs, 
NVMs) δηλ. να σβήσει τα δεδομένα με μη 
ανακτήσιμο τρόπο 

NAI   

5.3. 

Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με 
το management controller interface στο 
front-panel του server για γρήγορο 
configuration 

NAI   

5.4. 

Να διαθέτει built-in δυνατότητα monitoring 
και inventory μέσα από τον ελεγκτή 
διαχείρισης ενός από τους server και για 
άλλους servers (one-to-many) χωρίς ανάγκη 
για άλλο software και ξεχωριστή monitoring 
console 

ΝΑΙ   

5.5. 

Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, 
Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual 
Console Collaboration, Virtual Flash 
Partitions, Remote File Share, Serial 
Redirection 

ΝΑΙ   

5.6. 

Υποστήριξη monitoring για temperature, fan 
power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, 
και επίσης Agent-free monitoring, Predictive 
failure monitoring, Out of Band Performance 
Monitoring 

ΝΑΙ   

5.7. Dedicated NIC για management ΝΑΙ   

6. Λοιπά χαρακτηριστικά    

6.1. 2 Redundant hot plug τροφοδοτικά ΝΑΙ   

6.2. 
Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός 
των τροφοδοτικών 

ΝΑΙ   

7. Εγγύηση    

7.1. 
Συνολική εγγύηση συστήματος από τον 
κατασκευαστή 

>= 3 έτη   

7.2. 
24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

7.3. 
Ανταπόκριση για το Hardware On-Site την 
επόμενη εργάσιμη μέρα από τον 
κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
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7.4. 
Να υπάρχει κωδικός και δήλωση του 
κατασκευαστή για την προσφερόμενη 
εγγύηση - τεχνική υποστήριξη 

ΝΑΙ 
  

 
 
Υποσύστημα δίσκων (SAN Storage) 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1. Γενικά 
   

1.1. Αριθμός Μονάδων 1 
  

1.2. Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής ΝΑΙ 
  

1.3. 
Θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους 
προσφερόμενους Servers. 

ΝΑΙ 
  

1.4. 

Να υποστηρίζει διαμόρφωση DirectAttach. 

Να παρασχεθούν FC storage switches 16Gbps για τη 
διασύνδεση των server με το Υποσύστημα δίσκων (SAN 
Storage) σε διάταξη high availability shared SAN storage. 
Τα FC storage switches να έχουν ίδια υποστήριξη με το 
storage. 

ΝΑΙ 

  

1.5. 
Να προσφερθούν Multi-Mode Fibre Channel 
Cable LC-LC 3 Meters 

ΝΑΙ 
  

1.6. 
Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή 
και πιστοποιητικό CE του μηχανήματος 

ΝΑΙ 
  

2. Ελεγκτής δίσκων 
   

2.1. Ελεγκτές δίσκων (hot swap controllers) >= 2 
  

2.2. Θύρες διασύνδεσης Front-End 16Gb FC ανά ελεγκτή >= 4 
  

2.3. Να προσφερθούν SFP+, FC16, 16GB >= 8 
  

2.4. Υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 ΝΑΙ 
  

2.5. Cache ανά ελεγκτή δίσκων >= 8GB 
  

2.6. 
Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων στο προσφερόμενο 
σύστημα 

>=24 
  

2.7. 
Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη υποσυστημάτων 
δίσκων 

ΝΑΙ 
  

2.8. 
Θύρες διασύνδεσης SAS 12Gbpsγια disk enclosure 
expansion ανά ελεγκτή 

>= 1 
  

2.9. Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων με επέκταση >= 276 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

2.10. Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD NAI 
  

2.11. Υποστήριξη δίσκων 7.2K, 10K, 15K NAI 
  

2.12. Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός virtual volumes > 1024 
  

2.13. Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά RAID group ΝΑΙ 
  

3. Δίσκοι 
   

3.1. Πλήθος προσφερόμενων δίσκων με hot spare 
24 Χ 2ΤΒ 
15k HDD 

SAS 12Gbps 

  

3.2. 
Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot 
swap) 

ΝΑΙ 
  

4. Λοιπά χαρακτηριστικά  

  

4.1. Redundant τροφοδοτικά NAI 
  

4.2. 
Δυνατότητα αλλαγής μονάδας τροφοδοσίας εν ώρα 
λειτουργίας (hot swap) 

ΝΑΙ 
  

4.3. Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος >= 2 
  

4.4. 
Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό 
διαχείρισης 

ΝΑΙ 
  

4.5. 

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: 

- Microsoft Windows 

- Microsoft Hyper-V 

- VΜware 

- RedHat&SUSE Linux 

ΝΑΙ 

  

4.6. 

Υποστήριξη των παρακάτω λειτουργιών, να 
προσφερθούν: 

- Προστασία των δεδομένων 

κατανέμοντάς τα δυναμικά σε ενιαίους χώρους 

μονάδων δίσκου. Σε περίπτωση βλάβης σε μια 

μονάδα δίσκου, ναγίνεται αυτόματη αναγνώριση 

των δεδομένων ζωτικής σημασίας και δυναμική 

επαναφορά σε ισορροπία, έτσι ώστε η συστοιχία 

να μπορεί να επιστρέψει σε μια βέλτιστη 

κατάσταση πιο γρήγορα απ' ότι αν βρισκόταν σε 

τυπικό περιβάλλον RAID 

Δυναμική εκχώρηση: Εκχώρηση και χρήση του 

φυσικού χώρου Αποθήκευσης ανάλογα με τις 

ανάγκες στους ενιαίους χώρους δίσκων. 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

- Μνήμη cache ανάγνωσης από SSD: 

Αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης εφαρμογών 

μέσω της προσωρινής αποθήκευσης των 

δεδομένων που έχουν ήδη αναγνωσθεί στη 

μνήμη cache. 

- Ασύγχρονη απομακρυσμένη 

αναπαραγωγή μέσω IP: Ασφαλής αναπαραγωγή

 δεδομένων σε οποιοδήποτε σημείο, όπου 

περιλαμβάνονται δυναμικά εκχωρούμενοι

 ενιαίοι χώροι αποθήκευσης με δυνατότητα 

κατοπτρισμού. 

- Στιγμιότυπα: Εύκολη ανάκτηση 

αρχείων μετά από ακούσια διαγραφή ή 

τροποποίησή τους με ανακατεύθυνση κατά την 

εγγραφή στιγμιότυπων. 

- 3-Level Auto-tiering 

- Αντιγραφή/δημιουργ

ία κλώνου τόμων: Δυνατότητα απρόσκοπτης 

μετεγκατάστασης τόμων και δημιουργίας και 

επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας με ένα 

πλήρες αντίγραφο των δεδομένων προέλευσης. 

- Κρυπτογράφηση με υποστήριξη 

Αυτοκρυπτογραφούμενων μονάδων δίσκων- SED: 

5. Εγγύηση 

   

5.1. 
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και 
υποσυστήματα 

> 3έτη 

  

5.2. 24x7x365 phone support από τον κατασκευαστή NAI 

  

5.3. 

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα On-Site μετά από την διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της 
εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ 
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Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

5.4. 

Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική υποστήριξη θα πρέπει 
να προσφέρεται από τον κατασκευαστή και να 
αποδεικνύεται γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ 

  

 

Μεταγωγείς 
 

Α/Α Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Γενικά    

1.1 
Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία 
κατασκευής 

ΝΑΙ   

1.2 Αριθμός Μονάδων 2   

1.3 

Nα συνοδεύεται από τον απαραίτητο 
συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση 
σε standard rack 19” και καλώδιο 
τροφοδοσίας ρεύματος 

NAI   

2 Τεχνικές Προδιαγραφές    

2.1 CPU memory >= 1GB   

2.2 Flash memory >= 256MB   

2.3 Packet Buffer memory >= 1.5MB   

2.4 
Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000 
auto-sensing 

>= 24   

2.5 
Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία 

auto negotiation (speed, flow control) 
NAI   

2.6 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) ΝΑΙ   

2.7 
Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν 
να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) 

>= 4   

2.8 
Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα 
διαμεταγωγής (throughput) 

>=176 Gbps   
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2.9 
Ταχύτητα προώθησης πακέτων 
(packet forwarding rate) 

>= 164 Mpps   

2.10 Port Mirroring ΝΑΙ   

2.11 Υποστήριξη MTU >= 9200 bytes   

2.12 Υποστήριξη 802.1q (VLAN tagging) ΝΑΙ   

2.13 Υποστήριξη 802.1v (protocol based VLANs) NAI   

2.14 Υποστήριξη 802.1p ΝΑΙ   

2.15 
Υποστήριξη 802.1d (Spanning Tree), 802.1s 
(MSTP) και 802.1w (RSTP) 

ΝΑΙ   

2.16 Υποστήριξη Voice VLAN NAI   

2.17 Υποστήριξη 802.3ad NAI   

2.18 Υποστήριξη 802.3x (flow control) NAI   

2.19 Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) ΝΑΙ   

2.20 
Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 
802.3ae 

ΝΑΙ   

2.21 Υποστήριξη 802.1x ΝΑΙ   

2.22 Υποστήριξη 802.2 (Logical Link Control) ΝΑΙ   

2.23 Υποστήριξη 802.3ΑΧ (LAG Load Balancing) ΝΑΙ   

2.24 Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 NAI   

2.25 Yποστήριξη IPv4/IPv6 NAI   

2.26 Port based QoS, Flow based QoS NAI   

2.27 L4 Trusted Mode (TCP/UDP) NAI   

2.28 Yποστήριξη UDLD NAI   

2.29 Yποστήριξη ISDP NAI   

2.30 Να διαθέτει USB port & Console Port NAI   

2.31 
Δυνατότητα διαχείρισης από 
Web Interface & CLI 

ΝΑΙ   

2.32 Dual firmware images on-board ΝΑΙ   
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2.33 Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMPv1/v2/v3 NAI   

2.34 
Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping and 
Querier 

NAI   

2.35 Υποστήριξη RMON ΜΙΒ groups 1,2,3,9 NAI   

2.36 IPv4 Static & Dynamic Routes > 256   

2.37 
Να περιλαμβάνεται ένα καλώδιο Cable, SFP+ 
to SFP+, 10GbE, Copper Twinax Direct Attach 
Cable, 3 Meters 

NAI   

3 Εγγύηση    

3.1 
Lifetime Limited Hardware Warranty που να 
αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση του 
κατασκευαστή 

NAI   

3.2 
24x7x365 phone support από τον 
κατασκευαστή 

NAI   

3.3 

Ανταπόκριση για το Hardware την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα On-Site μετά από την 
διάγνωση της βλάβης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών 
και της εργασίας από τον κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

3.4 

Η προσφερόμενη εγγύηση - τεχνική 
υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από 
τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται 
γραπτά, με παραπομπή σε κωδικό και 
δήλωση του κατασκευαστή 

ΝΑΙ   

 
Πίνακες 'Έτοιμου Λογισμικού 
 
Απαιτήσεις Web Server 
 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

   

1.1. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του 
προσφερόμενου εξυπηρετητή WEB. Να 
αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της 
προσφερόμενης έκδοσης. 

ΝΑΙ 
  

1.2. Αδειοδότηση φυσικών επεξεργαστών των  
Servers 

>=6cores 
  

1.3. Ο προσφερόμενος Εξυπηρετητής 
Εφαρμογών να είναι διαθέσιμος στις 
παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

συστημάτων: 

o Unix 

o Linux 

o MS Windows 

1.4. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα 
λογισμικού σε σχέση με την ευρύτερη λύση 
που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

ΝΑΙ 
  

1.5. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 
επιτρέπουν στον φορέα την μελλοντική 
επέκταση / παραμετροποίηση / 
τροποποίηση των προδιαγεγραμμένων στο 
παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την 
ανάπτυξη νέων 

ΝΑΙ 
  

1.6. 

Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να 
επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των 
συστημάτων Η/W TOU έργου που θα 
φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό. 
(εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού 
των CPUs) 

ΝΑΙ   

1.7 Μέγεθος Μνήμης RAM >=64GB   

1.8 Βάση Δεδομένων ΝΑΙ   

1.9 Αυτόματο Backup Δεδομένων ΝΑΙ   

2. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

   

2.1. Μηχανισμός ορισμού : προφίλ χρηστών 

λιστών ελεγχόμενης πρόσβασης 
(access control list), ομάδων χρηστών 

ΝΑΙ 
  

2.2. Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: 
HTTPSSSL/TLS 

ΝΑΙ 
  

2.3. 
Δυνατότητες auditing ΝΑΙ 

  

3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑWEB SERVER    

3.1. Υποστήριξη HTTP 1.0 και 1.1 πρωτοκόλλου ΝΑΙ   

3.2. 

Υποστήριξη ανοικτών τεχνολογιών 
ανάπτυξης προγραμμάτων που 
συνεργάζονται άμεσα με τον εξυπηρετητή 
διαδικτύου (π.χ. CGI, FastCGI, Perl, PHP, κά) 

ΝΑΙ   

3.3. 
Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και 
δυναμικού περιεχομένου. 

ΝΑΙ   

3.4. 
Κεντρική διαχείριση του εξυπηρετητή 
διαδικτύου μέσω Web- 
Based περιβάλλοντος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.5. Υποστήριξη virtual hosts ΝΑΙ   

 

 
 
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών τρισδιάστατης μοντελοποίησης αντικειμένων   

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 
1 

Η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση των κειμηλίων θα 
περιλαμβάνει: 

• την καταγραφή της τρισδιάστατης 
πληροφορίας του μοντέλου 

• την καταγραφή της χρωματικής πληροφορίας 
του μοντέλου.  

ΝΑΙ 

  

2 
Η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση των κειμηλίων θα 
γίνει με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας 

 
  

3 

Το τελικό αντικείμενο (μοντέλο 3D) θα είναι 
διαθέσιμο σε φορμά τουλάχιστον OBJ και WRL 
για περαιτέρω επεξεργασία  
και αξιοποίηση σε εφαρμογές. 

ΝΑΙ 

  

 
Οδηγίες συμπλήρωσης 

• Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

• Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 

σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους 

όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 

όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή 

επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την 

υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

• Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο δικαιολογητικό εκείνο στοιχείο 

που προσκομίζεται προς απόδειξη πλήρωσης της συγκεκριμένης απαίτησης. Η παραπομπή γίνεται 

με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο της διακήρυξης. Η 

παραπομπή μπορεί να αφορά σε χαρακτηριστικά της τεχνικής προσφοράς στην τεχνική έκθεση 

όπου αποτυπώνεται το ολοκληρωμένο σχέδιο ή η μέθοδος υλοποίησης για κάθε επιμέρους 

παρεχόμενη υπηρεσία, στις αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών, του 

τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας τους ή στην αναφορά μεθοδολογίας για την παροχή τους 
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κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα 

Συμμόρφωσης. 

 

Διευκρινίσεις 

• Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

• Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

• Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε, από τις ανωτέρω αναφερόμενες στους επισυναπτόμενους πίνακες 
υποχρεώσεις, δεν καλύπτεται, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
Α. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... Προς: 
(Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ………………….. 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................…………………………………..  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................…………………………………..  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε 
ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως 

 μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €) 

, για τη συμμετοχή του/τους εις το διενεργούμενο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την ......................, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
«…………………………………………………………..» προϋπολογισμού ευρώ ………………………, 

 σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……./……… Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας (των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας) ατομικά για κάθε μια από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης/ Κοινοπραξίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου.  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 
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Β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης........................... Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ ……………..  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση).......................…………………………………..,  

ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................…………………………………..  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................  

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….  

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε 
ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 
………….. που αφορά στο διαγωνισμό του ……………………. με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», συνολικής αξίας ευρώ …………………….., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
……./……… Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 
της σύμβασης) ή  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Γ. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής προκαταβολής  
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
 Ημερομηνία έκδοσης...........................  
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ............... ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….. 
 
 
 
(η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 
 
 της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) 
.......................  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 
 
 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός……. Τ.Κ. 
………} 
 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
 γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
 
 
για την λήψη προκαταβολής, ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη 
Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε τηνημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης (συμπληρώνετε τον 
τίτλο της Σύμβασης) ……… ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με 
διευκρίνιση ότι δεν περιλαμβάνεται σε αυτό ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξειςτης περίπτωσης ιβ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 τουΝ. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11- 
2015)..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ(συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η 
συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) .........................πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα 
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας…………… ή,σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των 
 
 
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε 105 εφαρμογή 
των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η εγγύησή μας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ- Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

    

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:   E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Χρονική 

Περίοδος 

(μμ/εεεε) 

Α/Μ 

Απασχόλησ

ης 

     

     

     

 

 
 
2 Νοείται η εξειδικευμένη εμπειρία που ζητείται στην §2.2.6v  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

1. Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά» και συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία του Πίνακα συνολικής προσφοράς. Ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην οικονομική προσφορά του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ  τα ψηφιακά  υπογεγραμμένα  σχετικά  

ηλεκτρονικά αρχεία των συμπληρωμένων παρακάτω πινάκων μαζί με τη δήλωση για τον τρόπο 

πληρωμής και τον χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς. 

2. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό του Έργου απορρίπτονται. 
Στοιχεία Διαγωνισμού 

 
Στοιχεία Προσφέροντος 

Επωνυμία:  

Διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Fax:  

E-mail:  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία:  

Δράση / κωδικός ΟΠΣ:  

(Υπο)έργο:  

Διακήρυξη με αριθμό:  

 
Αναλυτικοί Πίνακες Κόστους  
 

 Πίνακας  1: Πίνακας Οικονομικής  Προσφοράς   
 

Περιγραφή Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική αξία 
είδους (χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 24% 

Συνολική αξία είδους 
(με ΦΠΑ) 

Μελέτη Εφαρμογής      

Λογισμικό Καταχώρησης 
και Αποθετήριο 

     

Ψηφιοποίηση αρχείων      

Φωτογράφιση 
αντικειμένων 

     

τρισδιάστατη απεικόνιση 
αντικειμένων 

     

Σύστημα Αποθήκευσης 
και Εξοπλισμός 

Φιλοξενίας Εικονικού 
Εκθετηρίου 

     

15 Ωριαίες Ταινίες      
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Σύνολο      

 

  
 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς: έως ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ <συμπληρώνεται από τον υποψήφιο> 

 
………………………………………………. 

<Ημερομηνία> 
...…..………………………………………. 

Εξουσιοδοτημένη ψηφιακή υπογραφή> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – Σχέδιο Σύμβασης  

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ι.Π.Ε. 

Αθήνα, ............ / ........ /2022 
Α.Π.: 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην Αθήνα σήμερα,  ................. , ημέρα,  ..........  [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] 
μεταξύ: 

1.ΑΦΕΝΟΣ του  Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως – Ι.Π.Ε της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών………………, με 
ΑΦΜ ....................................................................................  που εδρεύει στην Αθήνα  .....................................  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την .......... , εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 
2.ΑΦΕΤΕΡΟΥ του ....... , νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας (ή της Ένωσης εταιρειών) με την επωνυμία .......... 
με ΑΦΜ ................. και τον διακριτικό τίτλο  ..................  που εδρεύει στην  ................ , εφεξής 
καλούμενος «Ανάδοχος», συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
Έχοντας υπόψιν: 

1. την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η 
Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

2. την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. 
πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή 
του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 

3. της υπ’ αριθμ. πρωτ. …../ΕΥΔΕ ΤΠΕ …/......2020 διατύπωσης Θετικής Γνώμης της ΕΥΔΕ ΤΠΕ επί του 
σχεδίου τεύχους και επί της διαδικασίας διακήρυξης, 

Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της 

- τα Έγγραφα της Σύμβασης 

-η προσφορά του Αναδόχου 

4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των 
όρων του παρόντος συμφωνητικού 

β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού 
ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή  του 
συμβατικού τιμήματος σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής 
όρους και συμφωνίες: 





 

  Σελίδα 105 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση του συνόλου του έντυπου αρχείου 
πολιτιστικού, εκκλησιαστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος καθώς και επιλεγμένων εικόνων 
και αντικειμένων που διαθέτουν οι ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου θα ψηφιοποιηθούν: 
 

• ιστορικά αρχεία και κείμενα 

• φωτογραφικά αρχεία, 

• έργα τέχνης, και 

• βιβλία, θρησκευτικού τοπικού και γενικού περιεχομένου από τις συλλογές της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών που δεν έχουν κανένα περιορισμό στο θέμα των πνευματικών 
δικαιωμάτων (copyright). 

Επιπρόσθετα θα αξιοποιηθεί, οργανωθεί και παρουσιαστεί το φωτογραφικό αρχείο που διαθέτει η ΙΑΑ, με 
τρόπο ώστε να παρουσιάζεται σε ετήσια βάση το έργο της και η υποστήριξη της προς την κοινωνία, την 
πόλη των Αθηνών και τη χώρα γενικότερα. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Ψηφιοποίηση Ιερών Κειμηλίων Ενοριακών 
Ναών» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με 
αρ. πρωτ. ……… του ……………………… και έχει λάβει κωδικό MIS 5094994 Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται δεκαέξι (16) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 
 
3.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια παρούσας σύμβασης της δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την 31/10/2023. 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:  
 
4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
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επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά 
Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
AMOIBH –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

• Συμβατικό τίμημα της Σύμβασης ………………….  
• Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.1 της 
παρούσας Διακήρυξης και ειδικότερα <θα συμπληρωθεί κατάλληλα κατόπιν της επιλογής του αναδόχου> 
• Στο συμβατικό τίμημα του αναδόχου περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή 
έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση σύμφωνα και με την αξία της σχετικής 
προσφοράς του και αντιστοιχούν στην προσήκουσα, πλήρη, έγκαιρη εκτέλεση καθώς και στην πιστή και 
έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης. 
 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  υπηρεσιών στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά  έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος  βαρύνεται 
με τις  κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της Διακήρυξης.  
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται 
 

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

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

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή 
του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.  
 
Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών 
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διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή 
στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει 
τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη 
μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  
 
 

Άρθρο 6 
Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου-Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 
 
6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που 
καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2.  της Διακήρυξης. Ειδικότερα: 
 
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

Αριθμός 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Π1 Μελέτη Εφαρμογής 2ο Μήνα 

Π2 Λογισμικό Καταχώρησης και Αποθετήριο 4ο Μήνα 

Π3 50% των προς ψηφιοποίηση αρχείων 9ο Μήνα 

Π4 50% των προς φωτογράφιση αντικειμένων 10ο Μήνα 

Π5 50% των αντικειμένων προς τρισδιάστατη απεικόνιση 11ο Μήνα 

Π6 100% των προς ψηφιοποίηση αρχείων 15ο Μήνα 

Π7 100% των προς φωτογράφιση αντικειμένων 15ο Μήνα 

Π8 100% των αντικειμένων προς τρισδιάστατη απεικόνιση 15ο Μήνα 

Π9 
Σύστημα Αποθήκευσης και Εξοπλισμός Φιλοξενίας Εικονικού 

Εκθετηρίου 
13ο Μήνα 

Π10 15 Ωριαίες Ταινίες 14ο Μήνα 

Π11 Έκθεση Ολοκλήρωσης Εργασιών 16ο Μήνα 

 
6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην 
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα  με το άρθρο 6.2. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών 
ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με 
το άρθρο 6.2.2  της Διακήρυξης.   
 
6.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους,  
διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου και συμφωνούνται στην παρούσα  Διακήρυξη.   
 
6.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί από την επιτροπή πρωτόκολλο παραλαβής, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης.  
 
Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.3.5. της Διακήρυξης, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 
του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 11.3 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων  
6.3.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
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εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

Άρθρο 7 
Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 

 
7.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και 
σύμφωνα με το άρθρο 6.4 της Διακήρυξης. 
7.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
7.3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 8 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

 
8.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της 
σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης. 
 
8.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρθρο 5.2.2 της Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 9 
Υπεργολαβία 

 
9.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης,  δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  
 
9.2. Ο Ανάδοχος με το από ............... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα 
με το  άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας  
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σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή 
και  οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, 
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
 
9.3.Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3  της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 
2.2.9.2  της Διακήρυξης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 
 

Άρθρο 10 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
10.1.Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5 της 
Διακήρυξης. 
 
10.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρθρο 11 
Ανωτέρα Βία 

 
11.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
11.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος 
τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 
 
 

Άρθρο 12 
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι 
υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή 
νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

 
Άρθρο 13 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 
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Άρθρο 14 
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

 
14.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.   
 
14.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης  5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 
6.1. (Χρόνος επιμέρους σταδίων παροχής υπηρεσιών/υποβολής παραδοτέων), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις 
προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  
 
14.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή 
το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της 
Διακήρυξης.  
 

Άρθρο 15 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

 

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
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νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 
Άρθρο 16 

Λοιποί όροι 
 





 

  Σελίδα 112 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως 
από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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