
 

                                                                                                            

                                                                                                   

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
Πληρ.: Αργυρώ Βατσάκη 
Δ/νση: Πλατεία Έλενας Bενιζέλου, 
Χαλέπα, Xανιά 
Τηλ. 28210 56008, 51555-6, 54011 
http://www.venizelos-foundation.gr, 
email: info@venizelos-foundation.gr  
 
 

Χανιά, Ημερ. …../…./….. 

           Αρ. Πρωτ.        

 

 

ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

             

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

«Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» 

  
 

 

 

Προϋπολογισμός:  226.000,00€  πλέον Φ.Π.Α 24%:  54.240,00€   Σύνολο: 280.240,00€ 

CPV: 72262000-9 & 92500000-6 

Συστημικός Αριθμός:   ……………. 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  2/163 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

  
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ............................................................................................................ 4 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση ............................................................................................... 5 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ................................... 5 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο ................................................................................................................................ 6 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού .................................................... 8 
1.6 Δημοσιότητα ...................................................................................................................................... 8 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης ............................................................................... 8 
2.1 Γενικές Πληροφορίες ......................................................................................................................... 9 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................. 9 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης .................................................................. 9 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................... 9 
2.1.4 Γλώσσα ........................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Εγγυήσεις ..................................................................................................................................... 11 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής .................................................................... 12 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................... 12 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής ................................................................................................................... 12 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού....................................................................................................................... 13 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .......................................................... 17 
2.2.5.  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .................................................................................... 17 
2.2.5.2   Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης .................................................................. 18 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης .......................................................................................................................... 22 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ..................................................................................... 24 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ............................................................................................ 25 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ............................................................................................. 25 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................ 26 
2.4.3.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................. 28 
2.4.4.  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών........................................................................................................................... 29 
2.4.5.  Χρόνος ισχύος των προσφορών .............................................................................................. 30 
2.4.6.  Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................. 31 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών .................................................................................... 32 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών ...................................................................................... 32 
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών.................................................................................................................. 32 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) ................................................................................................... 34 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης .................................................................................................. 35 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία ...................................................... 36 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας .................................................................................................................... 38 
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας) ........................................................................... 39 
4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία ................................................................................. 39 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης ......................................................................................................... 40 
4.4 Υπεργολαβία .................................................................................................................................... 40 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ................................................................................ 41 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ................................................................................... 41 
5.1 Τρόπος πληρωμής .......................................................................................................................... 42 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις .......................................................................... 43 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  3/163 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων- Δικαστική Επίλυση 
Διαφορών .................................................................................................................................................... 44 
5.3.2 Δικαστική Επίλυση Διαφορών ........................................................................................................... 44 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης ...................................................................................................... 46 
6.2  Διάρκεια σύμβασης .......................................................................................................................... 46 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ..................................................................................... 47 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση ....................................................................................... 48 
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής ..................................................................................................................... 48 
 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  4/163 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Έλενας Bενιζέλου, Χαλέπα 

Πόλη Xανιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 73133 

Τηλέφωνο 28210 56008, 51555-6, 54011 

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@venizelos-foundation.gr 

avatsaki@venizelos-foundation.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αργυρώ Βατσάκη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.venizelos-foundation.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ανήκει στα ΝΠΙΔ – Κοινωφελές Ίδρυμα  

 

Κύρια δραστηριότητα  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

β)    Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ)    Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση  

δ)  H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.venizelos-foundation.gr  
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η ανάθεση των υπηρεσιών: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» αποτελεί 
το υποέργο 1 της αντίστοιχης πράξης, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ 
ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) και της τροποποίησή της (Α.Π. 1519/23-3-2019, ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ) στον Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της 
Κρήτης», στα πλαίσια της πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-29 Α/Α ΟΠΣ: 2413, με ΤΙΤΛΟ «Δράση 2.c.1: 
Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της 
RIS3Crete)». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ).  

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ-002/1 με 
Κωδικό Έργου – Ενάριθμο 2019ΕΠ00210030.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης (διακήρυξης) είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού δικτύου που συνδέει τους 
πέντε (5) τόπους/σταθμούς (Χαλέπα, Μουρνιές, Ακρωτήρι, Θέρισο και Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Χανίων), που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική και πολιτική πορεία και δράση του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Ο κάθε σταθμός θα αποτελέσει ένα διακριτό επισκέψιμο πόλο πολιτισμού και τουρισμού 
(ή θα ενισχυθεί ως τέτοιος). Θα υλοποιηθούν εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης 
υλικού και δημιουργίας μίας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών 
αιχμής, που θα αναδείξουν και θα προβάλλουν το έργο του Έλληνα πολιτικού, ταυτόχρονα θα 
επιτύχουν την τουριστική ενίσχυση των συγκεκριμένων τόπων/σταθμών, την αύξηση της 
επισκεψιμότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση του πολιτιστικού-τουριστικού προϊόντος των 
Χανίων και της Κρήτης γενικότερα.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72262000-9 και συμπληρωματικού CPV  92500000-6. 

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την υπογραφή 
συμφωνητικού  υλοποίησης  

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 226.000,00 € και πλέον Φ.Π.Α. (24%) 
54.240,00 €, δηλαδή σύνολο 280.240,00 €.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλουν προσφορά για 
το σύνολο της παραπάνω υπηρεσίας.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την τελική 
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βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης 
των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τον μαθηματικό 
τύπο που προσδιορίζεται στην ενότητα «2.3. Κριτήρια Αξιολόγησης» της παρούσας. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 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». 

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

3. 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. 

4. 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». 

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

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

7. 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». 

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

9. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 
ν.3414/2005’’  «τροποποίηση του ν. 3310/2005». 

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

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
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12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα». 

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία». 

14. του  π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

15. 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». 

16. 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.)». 

17. 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. 

18. Την με αρ. πρωτ.1714/7-5-2018, (ΑΔΑ: 7ΧΓ77ΛΚ-8ΚΠ) κωδ.ΕΤΠΑ-29 (Α/Α ΟΠΣ: 2413), 
Πρόσκληση του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο: «Δράση 2.c.1: Ενίσχυση εφαρμογών 
στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού – τομέων της RIS3Crete» 

19. Το νόμο υπ’. αριθμ. 2841/2000 (ΦΕΚ 203/Α/21-9-2000) «Ίδρυση Κοινωφελούς Ιδρύματος με 
την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
και τροποποίηση αυτού με τον Νόμο 4386/11-05-2016. 

20. Την υπ.αρ……/2019 ( …………………..) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» περί 
εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού  καθώς και επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του διαγωνισμού του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», όπως ισχύει. 

21. Την Α.Π. 1294/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: 
«Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» και την Α.Π. 1519/23-3-2019 
(ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ) τροποποίησή της.  

22. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΚΡ 14-20/842/16.07.2018 Απάντηση της (ΕΔΕΠΟΛ) 
Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ στην 
εισήγηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης για πρόταση του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: «Ψηφιακές 
διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου».  

23. Την Α.Π. 10363/2018/20/08/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΝ4464ΧΘ0-Σ56) απόφαση του Υπουργού 
Ψηφιακής Πολιτικής για την  προέγκριση του ΤΔΠ  για την  πρόταση του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: «Ψηφιακές 
διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου».  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού    
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η     .. / .. / 2019 ημέρα ........ και ώρα 
23:55. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την ..../ ......... / 2019  ημέρα ........... 
και ώρα 14:30. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.venizelos-foundation.gr στην διαδρομή: …………  και 
καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: ......... 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.venizelos-foundation.gr και αναρτάται στο 
διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

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 (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ήτοι: 

  Ι. Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές - Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, που συντάχθηκαν από 
το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», 

 ΙΙ. Τα υποδείγματα Εγγυητικών επιστολών  και 

 ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

β)  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.venizelos-foundation.gr ) είναι διαθέσιμα όλα τα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας.  

Επίσης η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και σε έντυπη 
μορφή από τη Γραμματεία του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στη Πλατεία Έλενας Bενιζέλου, Χαλέπα, 73133 Χανιά, τηλ. 28210 56008, 51555-6, 
54011 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για 
την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος  μεταφοράς των εγγράφων βαρύνει τον 
υποψήφιο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. έως και την .... / ... /2019 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 – 
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διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο.  Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλ. έως και την ....... /.... /2019. 

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

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 121, 
παρ.5 του ν. 4412/2016). 

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.  

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

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

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

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 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.  
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος των εγγυητικών 
επιστολών  του Παραρτήματος  ΙΙ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Οι ενώσεις 
προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος, θα πρέπει να περιβληθούν με 
συγκεκριμένη νομική μορφή  πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

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

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για 
ποσόν που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της  προϋπολογιζομένης δαπάνης της ομάδας 
συμμετοχής χωρίς το Φ.Π.Α. . 

Η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
είκοσι ευρώ (4.520,00 €). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 
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Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να κάνουν χρήση του υποδείγματος εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή 7 μήνες, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και παρ.5 άρθρ 43.του ν.4605/2019 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη 
ανανέωσης αυτής και β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής 
προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών 
ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.(ν.4497/2017 άρ.107 παρ.4) 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.8,  δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

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

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Ή εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. [H περίπτ. γ' της παρ. 2 του 
άρθρου73 του Ν.4412/2016 προστέθηκε με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 
137/13.09.2017 τεύχος A').]                                                                                                                                                                                

 

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

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

 

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

 

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

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  16/163 

Ένωσης,  το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου.,  

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου συνιστούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
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2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

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

  Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 
της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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. 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 ή 
εμπορικά μητρώα. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  Ελλάδας.  

2.2.5.  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1  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 της 
παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο έγγραφο της παρούσας το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το EEEΣ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης 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. 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  18/163 

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

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται 
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.5.2   Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4 κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

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

 

α) Για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική Αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής Αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι 
καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια 
από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του 
διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το 
αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την 
ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου. 

β) Για την  παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας), ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους και πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
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επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής. (άρθρο 80 παρ.2 Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.Α2 του άρθρου 39 
του Ν.4488/2017) 

Διευκρινίζεται ότι Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Εργασίας, από την Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ 
(sepenet.gr) η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά 
με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες 
για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 
υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού από την παραπάνω Διεύθυνση, και 
μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τον ανωτέρω φορέα, οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι δεν συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της περίπτωσης γ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ήτοι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών φορέων που δεν 
απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω 
πιστοποιητικού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 . Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου έχει εφαρμογή η παρ.2 του άρθρου 80 του 
ίδιου νόμου. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα  ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
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εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

γ) Για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β’, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

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

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την υποβολή της ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα,  ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.  

 

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.6. υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 
(ΦΕΚ Α 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος οικονομικού φορέα,  ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας παρ.2 άρθρ. 75 ν.4412/2016) προσκομίζουν:  
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Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν είτε βεβαίωση εγγραφής 
στο οικείο Επιμελητήριο, έκδοσης, έκδοσης έως 30 εργασίμων ημερών πριν την υποβολή του, 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, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή της ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 

Β.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ ή  ανακοινώσεις του ΓΕΜΗ μετά την 01.01.2015, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Όλα τα έγγραφα από το 
Γ.Ε.Μ.Η πρέπει να έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους. Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις 
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.4. 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. 

Διευκρινίσεις : 

- Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

 - Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από  τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.  

 - Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση 
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δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

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.» [παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 
τεύχος Α')].  Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής 
δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 
6.2.)  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Επίσης γίνονται αποδεκτά ιδιωτικά έγγραφα σε απλή φωτοτυπία 
εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.   

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  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

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

βαρύτητας (%) Σύμφωνα με  

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 80%   

Κ.1.1  Εργασίες τεκμηρίωσης 7% Π.Ε.1 

Κ.1.2 
Εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής 

επεξεργασίας υλικού 
5% Π.Ε.2 

Κ.1.3  

Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής 

του ψηφιακού δικτύου πολιτιστικών 

διαδρομών 

4% Π.Ε.3 

Κ.1.4 

Δημιουργία κεντρικής εφαρμογής – 

κυνήγι θησαυρού για φορητές 

συσκευές (app σε iOS  και Android). 

16% Π.Ε.4 

Κ.1.5 

Προσαρμογή – επέκταση Βάσης 

Δεδομένων για αποθήκευση 

ψηφιακού υλικού. 

3% Π.Ε.5 

Κ.1.6 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 

εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο ως πνευματικό άνθρωπο - 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

8% Π.Ε.6 

Κ.1.7 

Δημιουργία ψηφιακής – διαδραστικής 

εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο ως πνευματικό άνθρωπο  

2% Π.Ε.6α 

Κ.1.8 

Εφαρμογή για φορητές συσκευές (app 

σε iOS και Android) διαδραστικής 

ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) 

με χρήση επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR). 

16% Π.Ε.7 
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K.1.9 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 
εφαρμογής στην Οικία Βενιζέλου 
(Μουρνιές, Χανιά) με θέμα τα νεανικά 
χρόνια του Βενιζέλου 

6 % Π.Ε.8  

Κ.1.10 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 
εφαρμογής στο Στρατηγείο 
Επανάστασης του Θερίσου για τα 
γεγονότα του Θερίσου (1905). 

5% Π.Ε.9 

Κ.1.11 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2% Π.Ε.10 

Κ.1.12 
Εκπαίδευση προσωπικού – πιλοτική 

λειτουργία 
2% Π.Ε.11 

Κ.1.13 Μεταφράσεις 2% Π.Ε.12 

Κ.1.14 Ενέργειες δημοσιότητας 2% Π.Ε.13 

2 
Μεθοδολογία Οργάνωσης, 
Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου  

20%   

Κ.2.1 

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 
(Φάσεις, Παραδοτέα,  
Χρονοδιάγραμμα) 

10% Συνολική προσφορά 

Κ.2.2 

Μεθοδολογία Διοίκησης και 
Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία, 
Επαγγελματική ικανότητα ομάδας 
έργου, Προηγούμενα Έργα 

10% Συνολική προσφορά 

  Σύνολο  100%   

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προτάσεων – προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω σχετικό Πίνακα. Η βαθμολογία των επί 
μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές 
[απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. 
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Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς Βi είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν 

όπου: 

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

σν ο συντελεστής βαρύτητας  του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

Λν η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

 

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης 
είναι με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Πi = 85 x (Βi/Bmax) + 15 x (Ki/Κmax) 

όπου:  

Βmax η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (120) 

Κi το συνολικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i 

Κmax 
το μέγιστο δυνατό κόστος της οικονομικής Προσφοράς (Ο Προϋπολογισμός του 
Έργου)  

Πi τελική βαθμολογία της προσφοράς i 

  

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Πi . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε  γνώση των γενικών, ειδικών 
όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως 
και ανεπιφύλακτα, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί διάρκειας ισχύος 
της προσφοράς 10 μηνών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της 
υπηρεσίας. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη της παρούσης 
διακήρυξης, 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 
4412/2016). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφο 1.5 ), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

α) να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν 
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και 

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

 -  Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, 
σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση, στην  οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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

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

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

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

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

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf] 

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

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

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

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

-  Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (παρ.8β άρθρου 43 ν.4605/2019) 

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

2.4.3.  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού: 

 α) Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση 
των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73, παρ. 1,2,3 και 4 (εδ. α,β,θ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Διακήρυξης.  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

Οι υποψήφιοι θα το βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως παράρτημα της παρούσας (Παράρτημα 
ΙΙΙ: ΕΕΕΣ).  

Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το 
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, 
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 
ΕΕΕΣ. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΕΕΕΣ. 

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών 
(ΙΚΕ), και προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές 
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Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως προκύπτει από το 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
(ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/17). 

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

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (πχ εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε), οι οποίες φέρουν 
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

 

2.4.3.2. Η τεχνική προσφορά   

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιλαμβάνει:  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές” του 
Παραρτήματος Ι: Τεχνική Προσφορά, της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφορών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα  

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

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

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα που συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, ήτοι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα Ι: Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές  που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο -
Οικονομική Προσφορά. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η τιμή  σε ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ ανά πακέτο εργασίας. 

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

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
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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 προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Επίσης ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει και να επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά”  συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. Δεν θα λαμβάνεται 
υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή των ειδών κάθε πακέτου 
εργασίας.  

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και 

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να έχει υπολογιστεί συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων 
που βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για την παράδοση 
των ειδών/υπηρεσιών  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και 
στα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν.  

2.4.5.  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, και η προσφερόμενη τιμή  
ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους 
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
μήνες, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης, 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 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. 

Στην περίπτωση παράτασης οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση 
αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
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2.4.6.  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

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

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

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

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

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

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

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών   σύμφωνα με το άρθρο 
1.5 της παρούσας. 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

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

3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα όταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής:  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

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

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες (Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017). 

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

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

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

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

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως 
στην ως κατωτέρω απόφαση 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά 
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) 

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («στον προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και  τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.5.2. 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 της παραγράφου 2.2.4.  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών  (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους  σε έντυπη μορφή και 
σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή, όσα στοιχεία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία  είναι τα δικαιολογητικά και 
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν 
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,  
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το 
οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές.(παρ.12β ν.4605/2019). 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

 το Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]   είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
(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 επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ. 2 και 3).  

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή  για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης είτε για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό είτε για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως 
ανωτέρω ποσοστού. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω 
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 
105 παρ.1 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από την παρ.25 του άρθρου  107 Ν.4497/2017. 

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α)  σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 
προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
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με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση( παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19).  

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του αρθρ.103 για τον  στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 

 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:  

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία (άρθρο 360 του 
ν. 4412/2016) ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης 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. 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλομένης παράλειψης (άρθρο 
361 του ν. 4412/2016) 

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

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

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

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

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

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε 
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή 
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016). 

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

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

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 
4412/2016) 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας) 

 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

β) «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των 
ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ι: τεχνική περιγραφή- υπηρεσίες 
Εγγύησης και Συντήρησης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με την λήξη της εγγύησης καλής εκτέλεση.   

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 

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

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

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα 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 2.2.8.2 (Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας, εφόσον 
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016  και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. σύμφωνα με το  άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την παραλαβή της κάθε φάσης 
(Α, Β, Γ) και θα είναι ίση με το ύψος της οικονομικής του προσφοράς για τη φάση αυτή σύμφωνα με 
τα όσα περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι:Τεχνική περιγραφή – Λοιποί όροι -τρόπος πληρωμής.  

Για την καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των 
αντίστοιχων πεπραγμένων προς το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης-
παραλαβής των υπηρεσιών από την Αρμόδια Επιτροπή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 

Η εκτέλεση των επιμέρους από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή 
έγγραφη συμφωνία. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται, από το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή 
του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα 
(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η Αναθέτουσα Αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 
4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται 
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 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.  

5.1.2. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 
κρατήσεις, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

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

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
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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  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, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

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

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

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

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

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων- Δικαστική Επίλυση Διαφορών   

5.3.1 Ο ανάδοχος μπορεί (άρθρο 205 ν4412/16) κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - 
Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει  προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και  ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της  
σχετικής απόφασης.  Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 
221 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.(παρ.23 ν.4605/2019). 

5.3.2 Δικαστική Επίλυση Διαφορών  

 
α. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή 
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού 
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, 
στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση 
εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό 
που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

β. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 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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γ. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της 
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα 
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο 
προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

δ. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν 
έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από 
τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως 
εκτελεστές. 
ε. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς 
επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης 
ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον 
διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς 
υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο 
συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. 
Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους 
διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

στ. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα 
τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία ομοδικία (παρ. 
24 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19).  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα  46/163 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, το Τμήμα Προγραμμάτων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

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

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

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 (Δεκαοκτώ) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της.  Οι εργασίες θα εκτελούνται βάσει του Χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στην 
Τεχνική Περιγραφή της Αναθέτουσας Αρχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Ειδικότερα, προβλέπονται οι εργασίες να περαιωθούν σε τρείς (3) φάσεις, βάσει 
του χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στο τεύχος  ως εξής:   

ΦΑΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΦΑΣΗ Α Π.Ε.1 1-10 10 μήνες 

ΦΑΣΗ Β Π.Ε.2-9 1-14 14 μήνες 

ΦΑΣΗ Γ  Π.Ε.10-13 11-18 8 μήνες 

 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 217 του 
Ν. 4412/2016, 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 
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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  

1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγρ 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

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

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. 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 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. 

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 συντελεστεί αυτοδίκαια. 

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 
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απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 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. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 
και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 
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Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 226.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24% 

Πηγή χρηματοδότησης:  

Η πράξη εντάχθηκε στο στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», του Ε.Π. «Κρήτη» και 
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 Εγκριτικές αποφάσεις 
1. Την με αρ. πρωτ.1714/7-5-2018, (ΑΔΑ: 7ΧΓ77ΛΚ-8ΚΠ) κωδ.ΕΤΠΑ-29 (Α/Α ΟΠΣ: 

2413), Πρόσκληση του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με τίτλο: «Δράση 2.c.1: Ενίσχυση 

εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού – τομέων της 

RIS3Crete». 

2. Τον νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2841/2000 (ΦΕΚ 203/Α/21-9-2000) «Ίδρυση Κοινωφελούς 

Ιδρύματος με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και τροποποίηση αυτού με τον Νόμο 4386/11-

05-2016. 

3. Την υπ.αρ……/2019 ( …………………..) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

περί εγκρίσεως διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 

ορισμού επιτροπής διενέργειας  και αξιολόγησης διαγωνισμού  καθώς και 

επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του διαγωνισμού του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», όπως 

ισχύει. 

4. Την Α.Π. 1294/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

με τίτλο: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου» και την 

Α.Π. 1519/23-3-2019 (ΑΔΑ: 60ΛΛ7ΛΚ-ΓΛΨ) τροποποίησή της.  

5. Τη με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΠΕΠ ΚΡ 14-20/842/16.07.2018 Απάντηση της 

(ΕΔΕΠΟΛ) Επιτελικής Δομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

ΜΟΝΑΔΑΣ Α΄ στην εισήγηση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» για την χορήγηση σύμφωνης γνώμης 

για πρόταση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου 

Βενιζέλου».  

6. Την Α.Π. 10363/2018/20/08/2018 (ΑΔΑ: 6ΞΝ4464ΧΘ0-Σ56) απόφαση του 

Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής για την  προέγκριση του ΤΔΠ  για την  πρόταση 

του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου».  
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 Χρηματοδότηση πράξης 
Η ανάθεση των υπηρεσιών: «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου 

Βενιζέλου» αποτελεί το υποέργο 1 της αντίστοιχης πράξης, η οποία εντάχθηκε στο 

Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ ΩΛΣΩ7ΛΚ-Β22) στο στον Άξονα Προτεραιότητας 1: 

«Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», 

στα πλαίσια της πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-29 Α/Α ΟΠΣ: 2413, με ΤΙΤΛΟ «Δράση 2.c.1: 

Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων 

της RIS3Crete)». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 , στη ΣΑΕΠ-

002/1 με Κωδικό Έργου – Ενάριθμο 2019ΕΠ00210030.  

 Βασικά στοιχεία της πράξης 

o Αντικείμενο και στόχοι 

 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

Φυσικό αντικείμενο 

Αντικείμενο της σύμβασης (διακήρυξης) είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού δικτύου που 

συνδέει τους πέντε (5) τόπους/σταθμούς (Χαλέπα, Μουρνιές, Ακρωτήρι, Θέρισο και 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων), που σχετίζονται άμεσα με την προσωπική και πολιτική 

πορεία και δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο κάθε σταθμός θα αποτελέσει ένα διακριτό 

επισκέψιμο πόλο πολιτισμού και τουρισμού (ή θα ενισχυθεί ως τέτοιος). Θα υλοποιηθούν 

εργασίες συλλογής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης υλικού και δημιουργίας μίας σειράς 

ψηφιακών εφαρμογών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, που θα αναδείξουν 

και θα προβάλλουν το έργο του Έλληνα πολιτικού, ταυτόχρονα θα επιτύχουν την 

τουριστική ενίσχυση των συγκεκριμένων τόπων/σταθμών, την αύξηση της 

επισκεψιμότητάς τους και την ποιοτική αναβάθμιση του πολιτιστικού-τουριστικού 

προϊόντος των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα. 

Οικονομικό αντικείμενο 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72262000-9 και συμπληρωματικού CPV  

92500000-6. 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 57 από 163 

 

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την 

υπογραφή συμφωνητικού  υλοποίησης.  

H εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 226.000,00 €  και πλέον 

Φ.Π.Α. (24%) 54.240,00 €, δηλαδή σύνολο 280.240,00 €. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλουν 

προσφορά για το σύνολο της παραπάνω υπηρεσίας.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την 

τελική βαθμολογία η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων 

αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών σύμφωνα 

με τον μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στην ενότητα «Κριτήρια Αξιολόγησης» της 

παρούσας. 

 Στόχοι - αναμενόμενα οφέλη 

Το προτεινόμενο έργο απαντά στα κρίσιμα θέματα που αφορούν: 

 Στην εξάλειψη ανισοτήτων στην προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, τόσο μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσο και μεταξύ των 

τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών και της Ελλάδας. 

• Στην ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοικείωση των πολιτών με τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης και πρόσβασης στη γνώση (ιστορική, πολιτιστική, 

κοινωνική). 

• Στην εκπαίδευση, στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο και εξοικείωση με τις 

νέες τεχνολογίες.  

• Στην ενίσχυση του επιστημονικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη της έρευνας 

για τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής. 

• Στην προβολή και διάχυση του πολιτισμού της περιοχής τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. 

• Στην αύξηση της επισκεψιμότητας και του πολιτιστικού τουρισμού (και της 

γενικότερης οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης).  

• Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες της εθνικής και της 

παγκόσμιας κοινότητας.  

• Στη χρήση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την αποτελεσματική οργάνωση και 

εύκολη διαχείριση του ψηφιακού αποθέματος.  

• Στη διατήρηση και προστασία του καλλιτεχνικού αλλά και πολιτιστικού αποθέματος 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 58 από 163 

 

της περιοχής, μέσω της χρήσης των ψηφιοποιημένων συλλογών υψηλής ποιότητας 

και πιστότητας (π.χ. για ερευνητές, μελετητές και ιστορικούς).  

• Στη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με εθνικά και διεθνή κέντρα πληροφόρησης. 

 

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου συνίστανται στα 

ακόλουθα: 

o Προβολή του πλούσιου πολιτιστικού υλικού σε μια παγκόσμια κοινότητα.  

o Προσέγγιση του κοινού μέσω νέων μεθόδων παρουσίασης και πρόσβασης σε 

πόρους πολιτιστικής κληρονομιάς. 

o Συμβολή στη συνεχή (δια βίου) και από απόσταση εκπαίδευση και ενημέρωση  του 

ευρύτερου κοινού σε ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. 

o Μεγάλη ευκολία χρήσης και αυξημένης λειτουργικότητας χωρίς τη συνδρομή 

ειδικού τεχνικού προσωπικού. 

o Δυνατότητα παροχής εμπεριστατωμένων και έγκυρων πληροφοριών σχετικά με το 

σύνολο του υλικού, με στόχο την αποφυγή ατεκμηρίωτων απόψεων που 

προκαλούν σύγχυση στους επισκέπτες. 

o Δυνατότητα δυναμικής ανανέωσης του συνόλου του ψηφιακού περιεχομένου. 

o Μεγάλη προσβασιμότητα για άτομα με ιδιαιτερότητες, με στόχο τη διευκόλυνση 

της περιήγησής τους. 

o Εκπαιδευτικά προγράμματα και επικοινωνία. Κατανόηση, προβολή, διάδοση του 

λαϊκού πολιτισμού της τοπικής παραγωγής ως αποτέλεσμα των τοπικών 

παραγωγικών μέσων αλλά και των επικοινωνιών. 

o Διαθεσιμότητα στην επικοινωνία, στη συγκριτική έρευνα και μελέτη, στην 

κατανόηση και ανάπτυξη συστημάτων για την οικονομική αξιοποίηση των 

πολιτιστικών προϊόντων στην παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά. 

 

Οι ωφελούμενες ομάδες (είτε άμεσα είτε έμμεσα) είναι: 

o οι κάτοικοι των Χανίων και της Κρήτης.  

o οι επισκέπτες - τουρίστες  των Χανίων.  

o όλοι όσοι ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες για την ιστορία και το έργο 

του Φορέα Υλοποίησης. 

o ιστορικοί, μελετητές, λαογράφοι, κοινωνιολόγοι και άλλοι ερευνητές που 

αναζητούν πρόσβαση στο τοπικό πολιτιστικό απόθεμα και την επιστημονική του 

τεκμηρίωση. 

o όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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o οι επιχειρηματίες αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια της Κρήτης που θα ωφεληθούν 

από την ενίσχυση της γενικότερης οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής 

ανάπτυξη της περιοχής. 
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 Τεχνική προσφορά 
Η τεχνική προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών της πράξης «Ψηφιακές διαδρομές 

στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου»  με κωδικό ΟΠΣ 5031001 που έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  θα πρέπει να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά εκτός των άλλων επί ποινή αποκλεισμού τα: 

α) ελάχιστες προϋποθέσεις ικανότητας - επάρκεια  

1.  επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 

2.  επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων 

3.  επάρκεια ομάδας έργου 

β) τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το κεφάλαιο “τεχνική 

περιγραφή”. 

γ) συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης 
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 Ελάχιστες προϋποθέσεις ικανότητας - επάρκειας  
Για την ανάθεση των υπηρεσιών της πράξης «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του 

Ελευθερίου Βενιζέλου»  με κωδικό ΟΠΣ 5031001 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εκτός από τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας 

απαραίτητα είναι συνολικά και τα κάτωθι τα οποία απαιτούνται για την επάρκεια του 

υποψηφίου αναδόχου. 

o Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών  
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς 

και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη αυτής είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να προσκομίσει κατ’ 

ελάχιστον τα κάτωθι: 

 Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου 

(επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική  

υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης) 

 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του. 

o Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

1. Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  

έτους  2016, 2017, 2018  μεγαλύτερο από το 100%  του προϋπολογισμού  (άνευ 

ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών 

χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του 

προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου. 
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o Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων 
Λόγω του ιδιαιτέρου αντικειμένου των υπηρεσιών ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

διαθέτει την ως κάτωθι εμπειρία: 

I. Ολοκλήρωση με επιτυχία ενός (1) τουλάχιστον αντίστοιχου έργου, τα τελευταία 5 έτη.  

Σημειώσεις 

 Ολοκλήρωση με επιτυχία ενός έργου νοείται ως, η εντός αρχικού 

χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των 

προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση αντίστοιχου έργου. 

 Αντίστοιχο έργο θεωρείται ένα έργο που αφορά: 

α) ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης που αξιοποιεί βάση δεδομένων και διαχειρίζεται 

πολιτιστικό – τουριστικό υλικό.  

β) Ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιακής  περιήγησης σε μουσεία – πολιτιστικούς 

οργανισμούς. 

Για την τεκμηρίωση – απόδειξη της επάρκειας είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να 

προσκομίσει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι: 

α) τη σύμβαση και  

β) τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της 

γ) τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα (αντίστοιχων έργων)  

Α/Α Αναθέτουσ
α Αρχή  

Τίτλος 
Έργου 

Συνοπτική 
Περιγραφ
ή του 
Έργου 

Διάρκεια 
Εκτέλεση
ς Έργου 

Προϋπολο
γισμός 
έργου 
χωρίς ΦΠΑ  

Σύμβαση Βεβαίωση 
ολοκλήρω
σης 

        

        

        

        

 

Σημειώνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, 

τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

o Επάρκεια ομάδας έργου 
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Ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του υποχρεούται να υποβάλλει  

ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης και υλοποίησης του έργου, 

περιγράφοντας με σαφήνεια την οργάνωση και το προσωπικό που θα διαθέσει, με 

αναλυτική αναφορά του αντικειμένου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο. Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 

για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης 

εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.   

Ειδικότερα απαιτείται η ομάδα έργου  να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις εξής απαιτήσεις: 
 

 ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου 

(project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που 

αποκτήθηκε τα 10 τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το 

υπό προκήρυξη Έργο,  

 Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη με πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμής αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον 

τομέα της Πληροφορικής  

  Δύο (2) τουλάχιστον μέλη με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας  ή  

Φιλολογία (ή άλλης ισότιμής αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού)  

 1 Industrial designer με πενταετή εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών 

εφαρμογών και εφαρμογών σε οθόνες αφής.    

 Ένα σχεδιαστή πολυμέσων με ειδικότητα στο 3d animation και στις 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κατ’ ελάχιστον με σπουδές στη 

σχεδίαση πολυμέσων και κατ’ ελάχιστον 5ετή  εμπειρία. Δεδομένης της 

πολυπλοκότητας και τεχνικής συνθετότητας του έργου θα πρέπει να 

παρουσιαστούν αντίστοιχα έργα που έχει υλοποιήσει και που αφορούν 

εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας  (κατ’ ελάχιστον 3 με ποινή 

αποκλεισμού). 

 

 

Να διευκρινιστεί ότι:  

α) είναι αποδεκτό ένα μέλος της ομάδας έργου να καλύπτει έως τρεις από τις 

ανωτέρω απαιτήσεις - π.χ. το μέλος με την εμπειρία εικονοληψίας μπορεί να είναι 

ο ίδιος που έχει εμπειρία σε επεξεργασία πολυμεσικού υλικού και στο σύστημα 

projection mapping  
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β) η ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από επτά (7) μέλη 

 

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαραίτητο είναι απαραίτητο υποχρεωτικά να  

προσκομιστούν:  

1. τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου  

2. συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους. Σε περίπτωση που 

στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη 

σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων 

δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει σχετική 

συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με 

οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και 

ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής). 

3. Συμπληρωμένος πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που 

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου ανά παραδοτέο, σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
Στελέχους  

Θέση στην Ομάδα 
Έργου  

Αρμοδιότητες/ 
Καθήκοντα  

    

    

    

    

 

Ο  Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα 

ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται 

επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν 

ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης . 

 Τεχνική περιγραφή  
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o Παράγοντες υλοποίησης Έργου 
Για τη σωστή υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη διάφοροι κρίσιμοι παράγοντες που 

αφορούν όλους τους τομείς και που συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

o Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 
Κύριο μέλημα της πρότασης του έργου πρέπει να είναι η διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας και χρησιμότητας του έργου, έτσι ώστε τα οφέλη να είναι άμεσα και 

απτά στο κοινό. 

Ειδικότερα, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται στον καθορισμό στόχων και μεθόδων και 

να περιέχει αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης έργου για 

τα πακέτα εργασίας που περιλαμβάνει. Η πρόταση θα αναφέρεται στις ενδεχόμενες 

χρονικές φάσεις, στην υλοποίηση των επιμέρους πακέτων εργασιών, στον τρόπο 

λειτουργίας των συστημάτων, στις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για 

την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών με βάση και τις απαιτήσεις χρήστη (user 

requirements), όπως π.χ. τη φιλικότητα στον χρήστη, την προσβασιμότητα (χρήση από 

ΑΜΕΑ), την ταυτοποίηση κ.ά. (user-friendliness, accessibility, authentication). 

o Μεθοδολογία διαχείρισης Έργου 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου η υλοποίησή του θα περιλαμβάνει την 

αξιοποίηση όλων των ενεργειών που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη για την 

επίτευξη των στόχων του. Επιπρόσθετα, πρέπει να διατυπώνονται πρακτικές και μέσα για 

τη διασφάλιση της ποιότητας των εργασιών. 

o Διαλειτουργικότητα εφαρμογών 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη διαλειτουργικότητας του έργου, ώστε να 

καταστεί εφικτό η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη διάθεση των υπηρεσιών πληροφόρησης, 

ανταλλαγής περιεχομένου και ψηφιακών δεδομένων, αλλά και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

του διαδικτυακού τόπου στο ευρύ κοινό.  

Εξετάζοντας την τεχνολογική διάσταση, η διαλειτουργικότητα αφορά στην ικανότητα του 

προτεινόμενου συστήματος για τη μεταφορά και χρησιμοποίηση της πληροφορίας που 

αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διακινεί με άλλα συστήματα εσωτερικά και εξωτερικά της 

Αναθέτουσας Αρχής. Στο συγκεκριμένο σύστημα, οι πληροφορίες που καταγράφονται στη 

βάση δεδομένων του συστήματος και στη συνέχεια προβάλλονται από αυτό πηγάζουν από 

το σύνολο του πληθυσμού και στο σημείο αυτό βρίσκεται και η μοναδικότητά του. 

Συνεπώς, ένας βασικός στόχος του έργου, που είναι η διάχυση της πληροφορίας και όχι η 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 66 από 163 

 

αποκλειστική χρήση της από ένα μόνο σύστημα και από συγκεκριμένους χρήστες, 

ικανοποιείται πλήρως. Για τον λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασίας η ύπαρξη κατάλληλων 

services στο σύστημα, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση στη βάση δεδομένων από άλλες 

εφαρμογές. Μέσω των services θα παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλες τις 

καταχωρημένες πληροφορίες του συστήματος. Η πρόσβαση θα περιλαμβάνει δυνατότητα 

εισαγωγής, τροποποίησης και εξαγωγής πληροφοριών. Η μη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητάς του με άλλα συστήματα και εφαρμογές θα 

μείωνε την αξία της καταχωρημένης πληροφορίας και κατ’ επέκταση του ίδιου του έργου. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα δεν είναι σχεδόν ποτέ απομονωμένο, αλλά αποτελεί συνήθως 

τμήμα ενός μεγαλύτερου συνόλου συστημάτων που διασυνδέονται. Ειδικά στη σημερινή 

εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, η διασύνδεση ενός πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα δεν είναι απλώς επιθυμητή αλλά επιβεβλημένη. 

Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να μπορεί να ανταλλάσσει 

δεδομένα και να συνεργάζεται με άλλα συστήματα, είτε εσωτερικά στον Φορέα 

Υλοποίησης είτε εκτός αυτού. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες 

σχεδιαστικές αρχές: 

 Καλά τεκμηριωμένες διεπαφές λογισμικού: Θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι 

κατάλληλες διεπαφές (APIs) για διασύνδεση με τρίτα συστήματα. Οι συγκεκριμένες 

διεπαφές θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική τεκμηρίωση, ώστε να 

μπορούν να αξιοποιηθούν για διασύνδεση με άλλα συστήματα. 

 Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα ενός πληροφοριακού συστήματος είναι η 

διεπαφή χρήστη (users interface). Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιήσουν τις 

λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος, διαφορετικά το σύστημα κινδυνεύει 

να μην είναι λειτουργικό. 

 Γραφική διεπαφή χρήστη: Το περιβάλλον εργασίας του χρήστη θα είναι πλήρως 

γραφικό (GUI) χρησιμοποιώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά (ποντίκι, 

παράθυρα, μενού λειτουργιών, κουμπιά λειτουργιών, λίστες επιλογής κλπ.). 

 Πολυμεσική διεπαφή χρήστη: Εκτός από το κείμενο, το περιβάλλον εργασίας του 

χρήστη θα πρέπει να αξιοποιεί –όταν απαιτείται– και άλλες μορφές περιεχομένου, 

όπως εικόνες, ήχο και βίντεο. 

 Διαφάνεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να κρύβει από τους χρήστες τις τεχνικές 

λεπτομέρειες του πληροφοριακού συστήματος. 

 Συνέπεια: Η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να έχει ενιαία σχεδιαστική φιλοσοφία, ώστε 

να μη μπερδεύεται ο χρήστης. Αυτό αφορά τόσο στη χρήση κοινής χρωματικής 
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παλέτας όσο και στη χρήση κοινών συμβολισμών για ομοειδείς και παρόμοιες 

λειτουργίες. 

 Απόκριση: Ο χρόνος απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος θα είναι ο 

ελάχιστος δυνατός, ώστε ο χρήστης να μην αναγκάζεται να κοιτάζει την οθόνη του 

υπολογιστή περιμένοντας τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση χρονοβόρων 

λειτουργιών, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάλληλα οπτικά μέσα ότι 

βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία, ώστε να μη νομίζει ότι το σύστημα δεν 

αποκρίνεται. 

 Φιλικότητα: Όταν σχεδιάζεται η διεπαφή χρήστη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

ότι απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες ατόμων, ακόμα και εκείνων που δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια το 

περιβάλλον εργασίας να είναι όσο το δυνατό πιο απλό στη χρήση. Για τον σκοπό 

αυτό θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένες οι διάφορες λειτουργίες, ώστε να είναι 

λογική η αλληλουχία των βημάτων, να ελαχιστοποιηθούν οι ενέργειες που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας λειτουργίας, να υπάρχει σαφή ένδειξη σε πιο 

βήμα μιας λειτουργίας βρίσκεται ο χρήστης και πώς μπορεί να προχωρήσει στο 

επόμενο ή προηγούμενο βήμα. 

o Πολυκαναλικότητα 
Ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της ανάπτυξης και υλοποίησης της εφαρμογής του 

portal κρίνεται η δυνατότητα θέασης και διάθεσής της μέσω πολλαπλών καναλιών 

διάθεσης της πληροφορίας. 

Το μέρος αυτό αναφέρεται στην υλοποίηση της εφαρμογής που θα εκτελείται στα κινητά 

τηλέφωνα και θα προσφέρει πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του 

διαδικτυακού κόμβου. 

Επιπλέον οι εφαρμογές θα είναι native, θα είναι πλήρως διαλειτουργικές με την back 

office λύση και τον διαδικτυακό κόμβο, από όπου θα αντλεί το περιεχόμενό του σε 

πραγματικό χρόνο. Οι πλατφόρμες που θα καλύπτονται θα είναι κατ’ ελάχιστον 

Android&iOS. 

Η εφαρμογή απαιτείται να είναι πλήρως διαδραστική με δυνατότητα ανάκτησης δυναμικής 

πληροφορίας και περιεχομένου από κεντρικό διακομιστή μέσω ειδικού πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας πάνω από TCP/IP ή HTTP και για δίκτυα GPRS/4G/WiFi. 

Βασική απαίτηση είναι οι εφαρμογές να είναι εύχρηστες στη λειτουργία τους, να 

προσφέρουν «διαισθητική λογική πλοήγησης» (Intuitive Navigation Logic), ώστε να είναι 

δυνατή η πλήρης χρήση τους με περιορισμένο αριθμό πλήκτρων και με χρήση μόνο ενός 
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χεριού. 

Γλώσσα: Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα. 

Η επιλογή της γλώσσας θα πρέπει να επηρεάζει, τόσο την ίδια την εφαρμογή, όσο και το 

περιεχόμενο που παρέχει στον τελικό χρήστη. 

Πλοήγηση/περιήγηση: Η εφαρμογή θα πρέπει να προσφέρει έναν εύκολο τρόπο 

πλοήγησης/περιήγησης. Η εμπειρία χρήσης των εφαρμογών για τον χρήστη θα πρέπει να 

είναι ταυτόσημη με την πλοήγηση ενός website αποτελούμενο από σελίδες (Pages) με 

κείμενο, εικόνες, ήχο και video και η πλοήγηση μεταξύ των σελίδων γίνεται με 

υπερσυνδέσμους (Hyperlinks). Επιπλέον, για κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι δυνατή η 

παραμετροποίηση της πλοηγικής της συμπεριφοράς αλλά και των διαδραστικών της 

δυνατοτήτων μέσα από προ-υλοποιημένες διαδραστικές συμπεριφορές (Page Behaviors). 

Τέλος, θα υπάρχει πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία και μέσω οθονών αφής και του 

διαδραστικού τραπεζιού από τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στα επιλεγμένα σημεία 

ενδιαφέροντος.  

o Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις 

κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, 

Μέσων και Υποδομών, η οποία θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου, καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.  

Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της 

ακεραιότητας των πληροφοριών. Ο βαθμός της απαιτούμενης ασφάλειας κρίνεται από τον 

σκοπό της επεξεργασίας/εφαρμογής, τη φύση των δεδομένων που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο της επεξεργασίας, τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη 

επεξεργασία. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό χαρακτήρα (οργανωτικο‐τεχνικά, 

διοικητικο‐τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί με τα αρμόδια 

στελέχη του Φορέα Υλοποίησης για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. 

Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή 

παρεμπόδιση της λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης και θα πρέπει να επιφέρει τις 

ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα των 

πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, 

ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που 

προβλέπονται από τον Φορέα Υλοποίησης. 

Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα 
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εξής στοιχεία:  

 Διασφάλιση της εγκυρότητας των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.  

 Διασφάλιση της μη αποποίησης εκτέλεσης εργασιών και επεξεργασίας δεδομένων 

που περιέχονται στο σύστημα (non-repudiation).  

 Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αλλά και του περιορισμού 

της πρόσβασης στο σύστημα, σε επίπεδο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Φορέα Υλοποίησης (access control and authorization).  

 Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication).  

 Παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών 

του σε μη προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing). 

 Συμμόρφωση των ψηφιακών εφαρμογών με τις αρχές προστασίας προσωπικών 

δεδομένων του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR.  

o  Απαιτήσεις Ευχρηστίας συστημάτων 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και η 

φιλικότητα χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να είναι το οικείο περιβάλλον του 

διαδικτύου και των διαδικτυακών πυλών, η πρόσβαση στο σύστημα να είναι δυνατή μέσα 

από οποιονδήποτε web browser χωρίς εγκαταστάσεις στον χρήστη, όλες οι συνιστώσες 

διεπαφής με τον χρήστη (UI components) να ακολουθούν το κοινό θέμα εμφάνισης 

(theme) της εφαρμογής και να υπάρχει ενιαία και συνεπής (consistent) διάταξη των 

στοιχείων κάθε επιμέρους εφαρμογής, ώστε να μην αποπροσανατολίζεται ο χρήστης. 

Για την αποθήκευση σε πραγματικό χρόνο, τους χειρισμούς ακόμα και σε μη τελική 

καταχώρηση φόρμας, να είναι δυνατή η αξιοποίηση Ajax φορμών, οι οποίες επιτρέπουν 

την αποστολή των δεδομένων της φόρμας προς το σύστημα χωρίς την ανάγκη πλήρους 

επαναφόρτωσης της σελίδας. 

Θα πρέπει να παρέχονται μηχανισμοί καταχώρησης δεδομένων, οι οποίοι να διαθέτουν 

ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Την ομαλή συνέχιση της καταχώρησης στοιχείων στο σύστημα από τον χρήστη, 

καθώς και την αποφυγή διπλών λανθασμένων εγγραφών. 

 Κατά την εισαγωγή των στοιχείων να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι 

διασταύρωσης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, η πληρότητα και η συνέπεια 

των στοιχείων. 

 Να υπάρχουν προκαθορισμένες τιμές σε πεδία φορμών, ώστε να διευκολύνεται ο 

χρήστης κατά την εισαγωγή δεδομένων. 

 Η επεξεργασία (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή) δεδομένων να γίνεται από μια 
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κοινή διεπαφή χρήσης και για ομοιομορφία των οθονών αλλά και μεγαλύτερη 

αξιοπιστία και ευκολία στην εισαγωγή νέων πεδίων στις διαχειριζόμενες οντότητες. 

Οι εφαρμογές προσφέρουν έλεγχο εισαγωγής δεδομένων (αξιοπιστία) προς αποφυγή 

λαθών των χειριστών / χρηστών (validation). 

o Προσβασιμότητα 
Πρόσβαση για ΑΜΕΑ: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου 

θα πρέπει να υιοθετούν την Αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους», εντάσσοντας 

προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε 

διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα 

στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο μέγιστό επίπεδο 

συμμόρφωσης «ΑΑA» (WGAG 2.0 level AAA)). 

Επιπλέον  η Πράξη θα είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές και τις σχετικές 

ισχύουσες οδηγίες για τη διασφάλιση της Προσβασιμότητας από Άτομα με Αναπηρία, όπως 

αυτές περιγράφονται στις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού  

για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές (έκδοση 1.0 (Mobile Web 

Best Practices 1.0) του W3C) και τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Συγγραφή 

Περιεχομένου Ιστού ΑΤAG 2.0. 

 

o Περιγραφή Πακέτων Εργασιών Υποέργου 1 

 Πακέτο εργασίας 1: Εργασίες τεκμηρίωσης 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η επιστημονική τεκμηρίωση αρχειακού, έντυπου και 

άλλου υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και 

Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προκειμένου να συμπληρωθεί με σπάνιο υλικό η 

συλλογή των 65.000 τεκμηρίων (προϊόν τριών ευρωπαϊκών προγραμμάτων Ε.Π. 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση») που βρίσκεται ελεύθερα 

διαθέσιμη στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο Ψηφιακό Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Η δραστηριότητα αφορά στην τεκμηρίωση αρχειακού υλικού του Ιδρύματος 

(φωτογραφίες και σπάνιες εφημερίδες του 19ου αιώνα σε τόμο) και τμήματος της 

σπάνιας, προσωπικής και κλειστής συλλογής του Ελευθερίου Βενιζέλου που φυλάσσεται 

από τη δεκαετία του 1950 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων υπό τον τίτλο «Βιβλιοθήκη 

Ελευθερίου Βενιζέλου» (σπάνια βιβλία, πρώτες εκδόσεις, αφιερώσεις, φωτογραφίες, 

λευκώματα).  

Η επιστημονική τεκμηρίωση (ευρετηρίαση, καταλογογράφηση) της συλλογής θα 
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ενσωματωθεί στην υπάρχουσα ηλεκτρονική βάση δεδομένων Libwise και θα βασιστεί στα 

σύγχρονα διεθνή πρότυπα ευρετηρίασης. Θα περιλαμβάνει περιγραφή των εξωτερικών και 

των ουσιαστικών χαρακτηριστικών των τεκμηρίων, σύντομες περιλήψεις και θεματικές 

λέξεις-κλειδιά, οι οποίες θα λαμβάνονται από ένα ενιαίο ιεραρχικό λεξικό 

καταλογογράφησης δεδομένων (θησαυρός).  

 

Προετοιμασία τεκμηρίωσης 

Η ομάδα έργου θα πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε το φυσικό 

αντικείμενο (αρχειακό και έντυπο τεκμήριο) να είναι έτοιμο προς ψηφιοποίηση. 

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες είναι οι ακόλουθες:  

Αριθμούνται τα αρχειακά τεκμήρια εντός των φακέλων και οι σελίδες των πολυσέλιδων 

τεκμηρίων. Κάθε τεκμήριο θα έχει έναν απόλυτα διακριτό αριθμό που αποτελείται από τα 

εξής στοιχεία: 

- την κωδική ονομασία του φορέα,  

- την κωδική ονομασία του αρχείου,  

- τον αριθμό του φακέλου,  

- τον αριθμό του υποφακέλου (αν υπάρχει) και  

- τον αριθμό του τεκμηρίου.  

H αρίθμηση των τεκμηρίων θα είναι συνεχόμενη αυτοτελώς για κάθε φάκελο, αλλά όχι 

για τον υποφάκελο. Κάθε αριθμός χωρίζεται από τον προηγούμενο με παύλα (-). Π.χ. το 

τεκμήριο 1-2-15 είναι το 15ο τεκμήριο, το οποίο βρίσκεται στο υποφάκελο 2 και αυτό με 

τη σειρά του βρίσκεται στον φάκελο 1. 

Προκειμένου για τα συνημμένα, δηλώνεται η σχέση του συνημμένου με το διαβιβαστικό 

ως εξής: Ο αριθμός μετά από το σύμβολο πρόσθεσης (+) δηλώνει τον αριθμό του 

συνημμένου σε σχέση με το αρχικό διαβιβαστικό. Αν σε τεκμήριο υπάρχει συνημμένο και 

αυτό με τη σειρά του έχει άλλο συνημμένο, δε δηλώνεται η δεύτερη κλίμακα. Όλα τα 

τεκμήρια θα φέρονται ως συνημμένα στο αρχικό διαβιβαστικό. Η ιεράρχηση θα δηλώνεται 

μόνο σε σημείωση στη σχετική ηλεκτρονική καρτέλα. Π. χ. το τεκμήριο 1-2-15+3 είναι το 

τρίτο συνημμένο στο 1-2-15. Αν το (3) είναι συνημμένο στο (2) αυτό κατά την αρίθμηση 

των τεκμηρίων αγνοείται, δηλώνεται όμως σε σημείωση στη σχετική ηλεκτρονική 

καρτέλα. 

Αν κατά την αρίθμηση των εγγράφων προκύπτουν πολλαπλά αντίγραφα ενός τεκμηρίου ή 

σημειώματα σύγχρονα, αυτά δεν θα αριθμούνται και δεν θα ψηφιοποιούνται. Για 

ενημέρωση της ομάδας ψηφιοποίησης, τα φύλλα που εξαιρούνται από την ψηφιοποίηση 

θα σημαίνονται με ένα post-it. H ύπαρξη πολλαπλών αντιτύπων θα δηλώνεται στο πεδίο 
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των παρατηρήσεων. 

Αριθμούνται εσωτερικά τα πολυσέλιδα τεκμήρια, για τη διευκόλυνση της ομάδας 

ψηφιοποίησης, και για να αποφευχθούν λάθη, η αρίθμηση αυτή θα γίνεται με ελληνικούς 

χαρακτήρες (α, β, γ, κτλ). Δεν θα χρειάζονται αρίθμηση τα δισέλιδα τεκμήρια και όσα 

πολυσέλιδα έχουν αρίθμηση από τον συντάκτη τους. 

Επισημαίνεται ότι η προετοιμασία του υλικού, αν και αποτελεί ευθύνη της Αναθέτουσας 

Αρχής, η ομάδα έργου του Αναδόχου δύναται  να συμβάλλει στην επιστημονική ομάδα 

της Αναθέτουσας Αρχής με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της 

εργασίας. 

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του υλικού, η ερευνητική ομάδα συντάσσει 

κατάλογο του υλικού που θα παραδοθεί προς ψηφιοποίηση. Στον κατάλογο 

καταγράφονται οι αριθμοί των φακέλων και το σύνολο των τεκμηρίων που θα 

ψηφιοποιηθούν. Επισημαίνεται ότι το ψηφιακό υλικό θα συνοδεύεται από κατάσταση που 

θα αντιστοιχίζει τους αριθμούς του ψηφιακού αρχείου με τους αρχειακούς αριθμούς των 

τεκμηρίων, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ταύτιση με προϋπάρχουσα ηλεκτρονική 

καρτέλα. 

 

Τεκμηρίωση υλικού 

Η διαδικασία τεκμηρίωσης έχει ως εξής: Ο ερευνητής συντάσσει την καρτέλα με βάση το 

φυσικό τεκμήριο και την συνδέει με την ψηφιοποιημένη εικόνα με βάση τον αρχειακό 

αριθμό και τον αριθμό του ψηφιακού αντιγράφου. 

Η εξειδικευμένη εφαρμογή Libsolution χρησιμοποιείται ήδη από το Εθνικό Ίδρυμα 

Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» για την ηλεκτρονική καταχώριση της 

τεκμηρίωσης των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

λογισμικού η ηλεκτρονική διάταξη των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων αποτυπώνει πιστά την 

αρχειακή δομή των φυσικών τεκμηρίων. Η δομή αυτή ακολουθεί, για τα αρχειακά και 

έντυπα τεκμήρια, τις προδιαγραφές του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής τεκμηρίωσης 

ΔΙΠΑΠ Γ΄ (ISAD-G) και το UNIMARC για το επίπεδο της περιγραφής. Ειδικότερα: 

Α. Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής ΔΙΠΑΠ-Γ (ISAD-G). 

Η τεκμηρίωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής 

Περιγραφής ΔΙΠΑΠ (Γ). Από τα πλήρη στοιχεία του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής 

Περιγραφής θα συμπληρώνονται για τις ανάγκες της τεκμηρίωσης όσα κρίνονται 

απαραίτητα. Στο επίπεδο φορέα φυσικού αρχείου, αρχείου, φακέλου σημειώνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία (Τα υποχρεωτικά πεδία χαρακτηρίζονται με μαύρα (bold)). 

-Κωδικός (οί) αναγνώρισης 
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-Τίτλος 

-Χρονολογία (ες) 

-Επίπεδο περιγραφής 

-Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

-Όροι πρόσβασης 

-Όροι αναπαραγωγής 

-Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις 

-Εργαλεία έρευνας 

-Εντοπισμός πρωτοτύπων 

-Δημοσιεύσεις / βιβλιογραφία 

-Παρατηρήσεις. 

Στο επίπεδο τεκμηρίου σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία, όπου κρίνεται απαραίτητο (τα 

υποχρεωτικά πεδία χαρακτηρίζονται με μαύρα-bold). Τα πεδία που υπογραμμίζονται 

εισάγονται από κατάλογο καθιερωμένων όρων και είναι επίσης υποχρεωτικά. Ανάλογα με 

την κατηγορία τεκμηρίου (π.χ. έγγραφο, έντυπο υλικό, χαρακτικό/ λιθογραφία/ αφίσα, 

φωτογραφικό υλικό, χάρτες) ορίζονται και τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτής κατά την 

καταχώρηση. 

-Κωδικός αναγνώρισης 

-Τίτλος  

-Χρονολογία (ες) 

- Επίπεδο περιγραφής  

- Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή 

διαστάσεις) 

- Ονόματα παραγωγού (ών) 

- Παρουσίαση περιεχομένου 

- Όροι πρόσβασης 

- Όροι αναπαραγωγής  

- Γλώσσα / γραφή των τεκμηρίων 

- Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις 

- Εργαλεία έρευνας  

- Παρατηρήσεις 

- Παρατηρήσεις και όνομα του/της αρχειονόμου - ιστορικού 

- Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής  

- Χρονολογία (ες) περιγραφής   
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Είδος τεκμηρίου 

Αποστολείς/ παραγωγοί 

Τόπος αποστολής 

Τόπος παραλαβής 

Γλώσσα τεκμηρίου 

Αναφερόμενοι τόποι 

Αναφερόμενα πρόσωπα 

Θέματα 

Λέξεις- κλειδιά 

Γνησιότητα τεκμηρίου. 

 

Ο κωδικός αναγνώρισης του φορέα του φυσικού αρχείου περιλαμβάνει:  

i. τον κωδικό της χώρας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO3166 (για την Ελλάδα είναι το 

GR) 

ii. τον κωδικό του φορέα.  

 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & 

ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

 

1. Gerola Giuseppe, Monumenti Veneti dell' isola di Creta, Lettere ed Arti: Istituto 

Veneto di Scienze, Venezia 1905. 

2. Omar Khayyam, Rubaiyat: as presented by Willy Pogány, Vincent Brooks, Day & 

Son, London χ.χ. 

3. Dapper Olfert, Ακριβής περιγραφή της Κρήτης, [τυπογραφείο] Φιλήμονος, Αθήναι 

1836.   

4. Spratt T. A. B., Travels and researches in Crete, John van Voorst, Paternoster 

Row, Taylor and Francis, London 1865. 

5. Pashley Robert, Travels in Crete, Murray – Parker, London 1837. 

6. Tournefort M. Pitton de, Relation d'un voyage du Levant, fait par ordre du roy, 

Ιmprimerie Royale, Paris 1717. 

7. Baud-Bovy Daniel - Boissonnas Frederic, Des Cyclades en Crete au gre du vent, F. 

Boissonas & co, Genève 1919 

8. Baud-Bovy Daniel - Boissonnas Frederic, En Grece par monts et par vaux, F. 
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Boissonas & co - Const. Eleftheroudakis, Genève - Athenes 1910. 

9. Ο Βομβαρδισμός του Ακρωτηρίου κατά το έτος 1897, [χ.ε.],  Χανιά 1927. 

10. Φουρναράκης Κωνσταντίνος Γ., Ο Βομβαρδισμός: Ακρωτήρι, Προφήτ' Ηλίας, 

Ελευθερίας Άγαλμα,  [χ.ε.],  Εν Χανίοις 1936. 

11. Η Κρήτη πρό πέντε ετών: πολιτικαί επιστολαί περί Κρήτης, [τυπογραφείο] 

Ενώσεως, Αθήναι 1883.  

12. Ημερολόγιον επαναστάτου Κρητός οπλαρχηγού: 1895 – 6, Νομική (τυπ.),Αθήναι  

1896. 

13. Έκκλησις των αρχηγών, οπλαρχηγών και προκρίτων της Κρήτης προς τους λαούς 

της Ευρώπης και της Αμερικής, Περρής, Αθήναι  1897. 

14. Υπόμνημα επτά Κρητών οπλαρχηγών επιδοθέν τη 12 Αυγούστου 1905 προς τας 

τέσσαρας δυνάμεις, [χ.ε.],Χανιά 1907. 

15. Ψήφισμα και υπόμνημα : επιδοθέντα προς τας χριστιανικάς δυνάμεις / Γενική των 

Κρητών Συνέλευσις, Βλαστός, Αθήναι  1878. 

16. Αφιερώσεις: Από τα διάφορα βιβλία που του έχουν χαρίσει –απάνθισμα 150 

αφιερώσεων. 

17. Μπαλαντίνος Μιχαήλ Σ., Χρονικό του Θερίσου, χ.ε., Χανιά  1955. 

 

Φωτογραφίες - Άλμπουμ: 

18. Protection del’ enfance en Egypte, Le Caire 1913 – άλμπουμ με αφιέρωση προς 

τον Βενιζέλο στην επίσκεψή του στην Αίγυπτο το 1915. 

19. Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου. 

20. Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου από επίσκεψή του στην Ιταλία. 

21. Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου – Η έπαυλις του Βενιζέλου, 

Βουτζάς, Σμύρνη.  

22. 2 Λευκώματα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου – Σμύρνη, πρόσφυγες, 

εγκατάσταση.  

23. Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου – Από τον αντιπρόσωπο πολέμου 

της εφημ. L’ Illustration, A’ Παγκόσμιος. 

24. Λεύκωμα φωτογραφιών Ελευθερίου Βενιζέλου – Foundation NewYork, 

κατασκευαστικά έργα. 

25. Λεύκωμα φωτογραφιών από τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Βενιζέλου, Χανιά 

1964. 

26. Αρχείο Ελευθερίου & Λίλης Βενιζέλου (κυρίως φωτογραφίες και άλμπουμ). 
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Αρχιτεκτονικά Σχέδια: 

27. Κακούρης Παύλος (αρχιτ.), Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου στις Μουρνιές: 

αρχιτεκτονικός φάκελος, Χανιά 1964. 

 

Εφημερίδες (τόμοι): 

28. Gli Avvenimenti d’ Oriente (Guerra Greco-Tourca), Filli Treves, Milano 1897. 

29. L’ IllustrazioneItaliana, Fretelli Treves, Milano 1897. 

 

Ψηφιοποιημένα που θα τεκμηριωθούν: 

30. 4 Album με φωτογραφίες του Ελ. Βενιζέλου με Α.Α.: 45, 46, 47, 51  

με 40, 66, 24, 112 φωτ. αντίστοιχα. 

31. 2 Album με φωτογραφίες από την Κρήτη (Χανιά και ιστορικά γεγονότα) με Α.Α. : 

24, 25  και 124, 99 φωτ. αντίστοιχα. 

32. Ημερολόγιο του Ελευθερίου Βενιζέλου. 

33. Πετρώφ Ιωάννης, Άτλας της Κρήτης, χ.τ. 1887. 

34. Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 1898-1936:  44 τόμοι  

35. Δικογραφίες Ελευθερίου Βενιζέλου:  415 δικογραφίες.  

 

Α/Α – Είδος 

Υλικού 

Τόμοι – Σελ.  Εγγραφές Βιβλιοθήκη 

1. Βιβλίο 5τ. – 2.318 σελ. 

+46 

αναδιπλούμενοι 

χάρτες 

1 εγγραφή Δημοτική 

Βιβλιοθήκη 

Χανίων (ΔΒΧ) 

2. Βιβλίο 1 τ. περ. 250 

σελ. 

1 εγγραφή ΔΒΧ 

3. Βιβλίο 1 τ. – 410 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ - 

Φοριαμός Α1 

4. Βιβλίο 2 τ. – 830 σελ. 

+αναδιπλούμενοι 

χάρτες 

1 εγγραφή ΔΒΧ 

(Φοριαμός Α3) 

5. Βιβλίο 2 τ. – 652 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(Φοριαμός Α3) 

6. Βιβλίο 2 τ. – 1.104 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ- 
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Φοριαμός Α3 

7. Βιβλίο 177 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

8. Βιβλίο 187 σελ.  1 εγγραφή ΔΒΧ 

9. Βιβλίο 16 σελ.  1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΒΟ) 

10. Βιβλίο 44 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΦΟ) 

11. Βιβλίο 47 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΚΡ) 

12. Βιβλίο 36 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ  

(940.542/ΗΜ) 

13. Βιβλίο 30 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ  

(940.542/ΕΚ) 

14. Βιβλίο 32 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΥΠ) 

15. Βιβλίο 24 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΓΕ) 

16. Βιβλία 150 σελ.  150 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

17. 

Δακτυλόγραφο, 

δεμένο 

58 σελ. 1 εγγραφή ΔΒΧ 

(940.542/ΜΠ) 

18. Φωτογραφία- 

άλμπουμ 

79 φ. 79 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

19. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

71 φ.  71 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

(προθήκη) 

20. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

25 φ. 25 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

21. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

17 φ.  17 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

22. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

73 φ.  73 

εγγραφές 

ΔΒΧ  

23. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

134 φ. 134 

εγγραφές 

ΔΒΧ 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 78 από 163 

 

24. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

20 φ. 20 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

25. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

75 φ. 75 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

26. Φωτογραφία 

– άλμπουμ 

500 φ. 

+ άλμπουμ 

500 Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος 

κ. Βενιζέλος» 

27. Σχέδια - 

φάκελος 

9 σχέδια κ 2 

δακτυλόγραφες 

σελ. 

9 εγγραφές ΔΒΧ  

(Α. Μάλμου) 

28. Εφημερίδα 

δεμένη σε τόμο  

252 +χάρτης  1 εγγραφή Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος 

κ. Βενιζέλος» 

29. Εφημερίδα 

δεμένη σε τόμο 

854 1 εγγραφή Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος 

κ. Βενιζέλος» 

30. 4 Album με 

φωτογραφίες του 

Ελ. Βενιζέλου με 

Α.Α.: 45, 46, 47, 

51 

- 242 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

31. 2 Album με 

φωτογραφίες 

από την Κρήτη 

(Χανιά και 

ιστορικά 

γεγονότα) με 

Α.Α. : 24, 25 

- 223 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

32. Ημερολόγιο 

του Ελευθερίου 

Βενιζέλου 

- 150 

εγγραφές 

ΔΒΧ 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 79 από 163 

 

33. Πετρώφ 

Ιωάννης, Άτλας 

της Κρήτης, χ.τ. 

1887 

- 1 εγγραφή ΔΒΧ 

34. Πρακτικά 

Δημοτικού 

Συμβουλίου 

Χανίων 1898-

1936  

- 3.247 

εγγραφές 

 

ΔΒΧ 

35. Δικογραφίες 

Ελευθερίου 

Βενιζέλου  

- 415 

εγγραφές 

ΔΒΧ 

 

 Πακέτο εργασίας 2: Εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής 

επεξεργασίας υλικού 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι η ψηφιοποίηση του τεκμηριωμένου αρχειακού και 

έντυπου υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και του Εθνικού Ιδρύματος 

«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Κατά την ψηφιοποίηση, κάθε τεκμήριο θα αναπαράγεται 

ψηφιακά διατηρώντας ακριβώς την ίδια εμφάνιση και διάσταση με το πρωτότυπο 

τεκμήριο, το δε ψηφιακό αρχείο θα αποκτά ένα μοναδικό ψηφιακό κωδικό ταυτοποίησης 

και θα ταξινομείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον χαρακτηρισμό του αρχείου που θα 

προκύψει από τη διαδικασία της τεκμηρίωσης. Τα ψηφιακά αρχεία θα αποθηκευτούν σε 

πλήρες μέγεθος, χωρίς καμία συμπίεση, σε ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. 

Τεχνικές Προδιαγραφές Ψηφιοποίησης 

Η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού και η μετατροπή του σε ψηφιακή μορφή θα γίνει 

διατηρώντας ακριβώς την ίδια εμφάνιση και διάσταση με τα πρωτότυπα τεκμήρια. Λόγω 

της παλαιότητας, σπανιότητας, του είδους και των χαρακτηριστικών των τεκμηρίων, 

ιδιαίτερη σημασία ως προς την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς θα δοθεί στις 

διαδικασίες και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου από πλευράς Αναδόχου για την 

ελαχιστοποίηση της καταπόνησης του υλικού. Η ψηφιοποίηση του υλικού θα είναι 

έγχρωμη.  

Στο υλικό θα ενσωματωθεί και ειδικό υδατογράφημα που θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από 

την Αναθέτουσα Αρχή.   
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Το προς ψηφιοποίηση έντυπο υλικό αποτελείται από έγγραφα, φωτογραφίες, λευκώματα, 

έντυπα, εφημερίδες, βιβλιοδετημένους τόμους μεγάλης σπανιότητας φυσικού μεγέθους 

μικρότερο ή ίσο από Α4 (21Χ29,7εκ.) έως Α1+(70Χ100εκ).   

Οι τύποι των αρχείων στους οποίους θα αποθηκεύονται τα ψηφιακά αντίγραφα θα 

βασίζονται σε πρότυπα συµβατά µε όσο το δυνατό περισσότερες πλατφόρμες και µε 

ευρεία αποδοχή κατά προτίμηση ανοικτά, π.χ. TIFF, JPEG κλπ. Επίσης, πέρα από το 

ψηφιακό υποκατάστατο προτείνεται να δημιουργούνται τουλάχιστον άλλες δυο εκδοχές 

του: µια εικόνα κατάλληλη για πρόσβαση από το διαδίκτυο και µια εικόνα σε σμίκρυνση 

για προεπισκόπηση. Το ψηφιακό υποκατάστατο συνιστάται να αποθηκεύεται σε µορφή 

TIFF χωρίς συµπίεση, οι εικόνες που εξυπηρετούν την πρόσβαση από το διαδίκτυο σε 

JPEG ή PNG και οι σμικρύνσεις σε JPEG ή GIF, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τύποι 

αρχείων. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει για την ψηφιοποίηση κατάλληλο εξοπλισμό και 

λογισμικό, το οποίο μάλιστα να συνάδει με το υφιστάμενο λογισμικό τεκμηρίωσης. Ο 

τρόπος επεξεργασίας ιδιαίτερα ευπαθών αντικειμένων πρέπει να περιγραφεί ρητά από τον 

Ανάδοχο, για την αποφυγή φθορών και καταστροφών. Λόγω της ποιότητας και του τύπου 

των τεκμηρίων που περιλαμβάνονται στην αρχειακή συλλογή (πρδ. τσιγαρόχαρτα), ΔΕΝ 

επιτρέπεται η χρήση αυτόματης τροφοδοτικής διάταξης (feeder) στις συσκευές 

ψηφιοποίησης. Επίσης ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση κανενός είδους κυλινδρικού σαρωτή, για 

κανένα μέρος του αρχειακού υλικού, παρά μόνο η χρήση επίπεδου σαρωτή. Ιδιαίτερη 

προσοχή και αξιολόγηση από την Αναθέτουσα Αρχή θα δοθεί και στη δυνατότητα του 

συστήματος που θα μεταχειριστεί ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου, για την 

εξάλειψη της «σκιάς» που προκύπτει από την καμπυλότητα βιβλιοδεσίας, σε σφιχτά 

δεμένους και παλιούς τόμους καθώς και την βελτίωση αναγνωσιμότητας στη 

συγκεκριμένη περιοχή.   

Το σύνολο του αρχείου ΔΕΝ θα μεταφερθεί για επεξεργασία εκτός του χώρου της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων, όπου και φυλάσσεται. 

 

 

ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Για το υλικό που περιγράφεται στη στήλη «Α/Α - Είδος υλικού», βλ. αντίστοιχη λίστα 

υλικού προς τεκμηρίωση (4.1.2.).   

Α/Α – Είδος Υλικού Τόμοι – 

Σελ./Λήψεις 

Μέγεθος 

(πλάτος x ύψος) 

Βιβλιοθήκη 

1. Βιβλίο 5τ. – 2.318 σελ. 25 x 35,5 Δημοτική 
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+46 

αναδιπλούμενοι 

χάρτες 

Βιβλιοθήκη 

Χανίων (ΔΒΧ) 

2. βιβλίο 1 τ. περ. 250 

σελ. 

20 x 26 ΔΒΧ 

3. Βιβλίο 1 τ. – 410 σελ. 21 x 13.5 ΔΒΧ  

4. Βιβλίο 2 τ. – 830 σελ. 

+αναδιπλούμενοι 

χάρτες 

14 x 22 ΔΒΧ  

5. Βιβλίο 2 τ. – 652 σελ. 28 x 18 ΔΒΧ  

 

6. Βιβλίο 2 τ. – 1.104 σελ. 20 x 26 ΔΒΧ  

 

7. Βιβλίο 177 σελ. 40 x 51 ΔΒΧ  

8. Βιβλίο 187 σελ.  40 x 51 ΔΒΧ 

9. Βιβλίο 16 σελ.  15,5 x 22 ΔΒΧ 

10. Βιβλίο 44 σελ. 12 x 18 ΔΒΧ 

11. Βιβλίο 47σελ. 16 x 23 ΔΒΧ 

12. Βιβλίο 36 σελ. 14 x 21 ΔΒΧ 

13. Βιβλίο 30 σελ. 15 x 22 ΔΒΧ 

14. Βιβλίο 32 σελ. 13 x 18 ΔΒΧ 

15. Βιβλίο 24 σελ. 14 x 20 ΔΒΧ 

16. Βιβλία 150 σελ.  Διάφορα μεγέθη 

βιβλίων 

ΔΒΧ 

17. 

Δακτυλόγραφο, 

δεμένο 

58 σελ. 20 x 30  ΔΒΧ 

18. Φωτογραφία- 

άλμπουμ 

79 φ. 35 x 25 ΔΒΧ 

19. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

71 φ.  9 x13 η φωτό 

24 x 29 η σελ.  

ΔΒΧ 

20. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

25 φ. 32 x 23.5 ΔΒΧ 

21. Φωτογραφία – 17 φ.  28 x 20 ΔΒΧ 
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άλμπουμ 

22. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

73 φ.  16,5 x 12 + 

αναδιπλούμενες 

28 x 23 το 

άλμπουμ 

ΔΒΧ 

23. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

134 φ. 10 x 7 

32 x 24 το 

άλμπουμ 

ΔΒΧ 

24. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

20 φ. 23 x 17,5 ΔΒΧ 

25. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

76 φ. 18 x 24 

30 x39 το 

άλμπουμ 

ΔΒΧ 

26. Φωτογραφία – 

άλμπουμ 

500 φ. 

+ άλμπουμ 

Όχι μεγαλύτερες 

από Α4 

Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος Κ. 

Βενιζέλος» 

27. Σχέδια – 

φάκελος 

9 σχέδια κ 2 

δακτυλόγραφες 

σελ. 

41 x 33 Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος Κ. 

Βενιζέλος» 

28. Εφημερίδα 

δεμένη σε τόμο  

252 +χάρτης  28x38 

62x85 ο χάρτης 

Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος Κ. 

Βενιζέλος» 

29. Εφημερίδα 

δεμένη σε τόμο 

854 29x39.5 Εθνικό Ίδρυμα 

«Ελευθέριος Κ. 

Βενιζέλος» 

    

 

 
 

 Πακέτο εργασίας 3: Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής του 

έργου του Ελευθέριου Βενιζέλου 

 
Θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί διαδικτυακή πύλη που θα δίνει τη δυνατότητα στον 

χρήστη να αντλήσει πληροφορίες για το έργο, τη ζωή και την εποχή του Ελευθερίου 
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Βενιζέλου. Κατά την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης, θα ακολουθηθούν συγκεκριμένες 

διαδικασίες, οι οποίες και θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση του έργου. Αυτές είναι: 

 Προγραμματισμός έργου 

 Ανάλυση αναγκών και αρχικός σχεδιασμός των λειτουργιών 

 Δημιουργία του περιβάλλοντος ανάπτυξης 

 Τεχνικός σχεδιασμός της πύλης 

 Λεπτομερής σχεδιασμός των λειτουργιών. 

Το υλικό της διαδικτυακής πύλης θα παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες, όπως θα 

προκύψουν από το έργο της τεκμηρίωσης. Όσον αφορά στην πλοήγηση στο περιεχόμενο 

της διαδικτυακής πύλης αυτή θα δομείται σε κατηγορίες υλικού, που θα προβάλλονται με 

την επιλογή τους πάνω σε χάρτη με διακριτό σημείο κάθε φορά. 

1. Γενικές λειτουργίες - WEB 2.0. εργαλεία 

Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κάνει χρήση WEB 2.0. εργαλείων, με 

τα οποία θα μπορεί να αποθηκεύσει τα αγαπημένα του σημεία ενδιαφέροντος, να αφήσει 

το σχόλιό του και να συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις και διαγωνισμούς.  

Ακόμα οι χρήστες θα μπορούν να δημοσιεύουν και να διαχέουν το υλικό της διαδικτυακής 

πύλης, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο και άλλα μέσω των δημοφιλών μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram και άλλα.   

Σκοπός του όλου συστήματος είναι να δώσει στον χρήστη μια ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο 

από άποψη γεωγραφικού εντοπισμού, όσο και από άποψη εικόνας και περιεχομένου της 

έκτασης και της σημασίας της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου.  

Όσον αφορά τις προδιαγραφές της διαδικτυακής πύλης που θα αναπτυχθεί θα πρέπει 

να ικανοποιεί τις παρακάτω τουλάχιστον απαιτήσεις: 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το 

περιεχόμενο μίας πολιτιστικής πύλης. 

 Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του 

χρήστη στις σελίδες. 

 Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού 

τόπου. 

 Θα υποστηρίζονται δύο γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά), ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη 

για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. 

 Η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  

 Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata 

attributes), έτσι ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές 
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αναζήτησης. 

 Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει τη συνεχή (24x7) και χωρίς 

προβλήματα πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Αξιοπιστία και απόδοση. 

 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. 

 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση 

παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής  

 Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται 

από την σύνδεση νέων μελών στους δικτυακούς τόπους  

 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. 

 Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης. 

Επιπλέον, η πύλη θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών 

ομάδων χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης, όπως: 

 Επισκέπτες (Μη εγγεγραμμένοι χρήστες): οι συγκεκριμένοι χρήστες θα μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και στο υλικό της, αλλά δεν θα μπορούν 

να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαμόρφωσης της πύλης και του περιεχομένου. 

 Συμμετέχοντες (Εγγεγραμμένοι χρήστες): οι συγκεκριμένοι χρήστες θα μπορούν 

να ενημερώνονται για τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά το περιεχόμενο της 

πύλης.  

 Διαχειριστές: οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν έλεγχο σε όλη τη 

λειτουργικότητα της πύλης, από τον τρόπο εμφάνισης των διάφορων ιστοσελίδων, 

την απόδοση ρόλων στους διάφορους χρήστες, την επεξεργασία forum κλπ. 

Η ασφάλεια των δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης εκλαμβάνεται ως αποτροπή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που 

πρέπει κατ’ ελάχιστο να ικανοποιεί το σύστημα είναι: 

 Διαμεσολάβηση firewall για τη διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων στο Internet, 

καθώς και την απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου. 

 Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα όπου αυτό είναι 

απαραίτητο (όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση γίνεται με 

χρήση username/password και πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού 

πρόσβασης μέσω διεύθυνσης IP και domain name. 

 Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων 

(database authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό 

σύστημα. 

Το σύστημα ανάπτυξης της διαδικτυακής πύλης είναι ένα σύστημα ανοικτής 
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αρχιτεκτονικής, το οποίο ακολουθεί τα παγκόσμια πρότυπα αλλά και τις σύγχρονες 

σχεδιαστικές αντιλήψεις. Βασίζεται στην αρχιτεκτονική 3-tier, όπου το κάθε επίπεδο της 

εφαρμογής (βάση δεδομένων, λογισμικό εφαρμογής και εξυπηρετητής διαδικτύου) 

αναλαμβάνει ένα διακριτό ρόλο κάνοντας το συνολικό σύστημα ευκολότερα 

ολοκληρώσιμο σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Επίσης, οι εφαρμογές θα κάνουν χρήση 

αυτών των ανοικτών προτύπων καθώς και άλλων προτύπων. 

 

 Πακέτο εργασίας 4: Δημιουργία κεντρικής εφαρμογής – κυνήγι 

θησαυρού για φορητές συσκευές (app σε iOS και Android) 

 
Θα υλοποιηθεί μία ενιαία, κεντρική ψηφιακή εφαρμογή (app σε iOS & Android) που θα 

συνδέει την πολιτιστική διαδρομή των πέντε (5) τόπων/σταθμών (Οικία-Μουσείο 

Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, Οικία Βενιζέλου στις Μουρνιές, Τάφοι Βενιζέλων στο 

Ακρωτήρι, Στρατηγείο Επανάστασης Θερίσου και Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων), σ’ ένα 

πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι - κυνήγι θησαυρού.  

Σενάριο λειτουργίας: Το ψηφιακό παιχνίδι - κυνήγι θησαυρού θα αποτυπωθεί πάνω σ’ 

έναν χάρτη, όπου θα παρουσιάζονται – συνδέονται και οι πέντε τόποι/σταθμοί. Γύρω από 

τον χάρτη θα παρουσιάζονται 15 αντικείμενα-εκθέματα και από τους πέντε 

τόπους/σταθμούς. Σε κάθε τόπο/σταθμό θα δίνεται στον επισκέπτη το ιστορικό πλαίσιο και 

οι σχετικές πληροφορίες. Ο επισκέπτης θα καλείται να ανακαλύψει τα αντικείμενα του 

σταθμού στον οποίο βρίσκεται, να τραβήξει ευφάνταστες φωτογραφίες κοντά (ή δίπλα) 

στα αντικείμενα και με την ολοκλήρωση της επίσκεψής του και στους 5 σταθμούς να 

«ανεβάσει» το άλμπουμ του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Φορέα Υλοποίησης. 

Παράλληλα, θα του δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει σ’ ένα διαγωνισμό φωτογραφίας, 

επιλέγοντας την πιο ενδιαφέρουσα –κατά τη γνώμη του- φωτογραφία από τους πέντε 

τόπους/σταθμούς, την οποία θα μπορεί με τη σχετική λεζάντα να την αναρτήσει σε μία 

ειδική σελίδα «καταθετήριο» του Ιδρύματος (στο website του έργου) (για την ανάρτηση 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του επισκέπτη με την επιλογή «Αποδοχή 

όρων χρήσης/προβολής»).   

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να παρουσιάσουν 

στην τεχνική τους προσφορά ένα Mockup με την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

καθώς και να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό σενάριο (από 2-5 σελ.) αυτής. Αυτή 

η παρουσίαση θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα.  
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 Πακέτο εργασίας 5: Προσαρμογή – επέκταση Βάσης Δεδομένων 

για αποθήκευση ψηφιακού υλικού 

Θα γίνουν εργασίες προσαρμογής - επέκτασης της υφιστάμενης βάσης δεδομένων για την 

αποθήκευση του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί και θα τεκμηριωθεί, το οποίο παρουσιάζεται 

αναλυτικά στον Πίνακα 4.1.  

Ο σκοπός της δραστηριότητας του Αναδόχου θα είναι η παραμετροποίηση του συνολικού 

συστήματος καταλογογράφησης, προβολής και διαχείρισης αρχειακών συλλογών που 

χρησιμοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να επεκταθεί και να επιτρέψει την 

εισαγωγή του νέου υλικού. Επίσης, η υποβοήθηση των διαδικασιών ψηφιοποίησης και 

διασύνδεσης του ψηφιοποιημένου υλικού στο σύστημα. 

Οι προδιαγραφές που συντάχθηκαν για τις ανάγκες του έργου αποτελούν προσαρμογή και 

περαιτέρω κωδικοποίηση των στοιχείων του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής Περιγραφής 

(ΔΙΠΑΠ) για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής ταξινόμησης και ευρετηρίασης του υλικού. Στο 

επίπεδο τεκμηρίου η καταχώριση γίνεται σε δύο συνδεδεμένες καρτέλες. H καρτέλα με τα 

τοπικά στοιχεία προσδιορίζει τη θέση του τεκμηρίου στο αρχείο και συνδέει την περιγραφή 

του τεκμηρίου με την ψηφιοποιημένη εικόνα του. H δεύτερη καρτέλα περιλαμβάνει 

κωδικοποιημένα σε πεδία τα εσωτερικά πληροφοριακά στοιχεία του τεκμηρίου, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία του τεκμηρίου (αρχεία Η/Υ, γραφιστικό 

υλικό, έγγραφα, έντυπο υλικό, έργα τέχνης, ηχητικό και οπτικό υλικό, τρισδιάστατο, 

φωτογραφικό, χαρτογραφικό και χειρόγραφο υλικό). 

Η προσαρμογή του συστήματος δεν θα περιοριστεί μόνο στη δημιουργία καρτελών 

τεκμηρίωσης για το νέο υλικό. Θα προσαρμοστεί ανάλογα ο χώρος αποθήκευσης των 

ψηφιακών αρχείων, θα γίνουν δράσεις υποβοήθησης της ψηφιοποίησης προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ποιοτική και χωρίς σφάλματα διασύνδεση του ψηφιοποιημένου υλικού, θα 

παραμετροποιηθεί ο κόμβος αναζήτησης και προβολής του ψηφιακού αρχείου για να 

συμπεριλάβει και το νέο υλικό και τέλος θα δημιουργηθεί ένα νέο κομμάτι στο «Αρχειακό 

Δένδρο», για να συμπεριλάβει την Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και τη Συλλογή 

Ελευθερίου Βενιζέλου, που βρίσκεται εκεί. 

Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν για τον παραπάνω σκοπό θα είναι οι ακόλουθες: 

1. Ανάλυση και προσδιορισμός του επιπέδου περιγραφής των νέων τεκμηρίων. 

Η ανάλυση του νέου υλικού που θα καταλογογραφηθεί και στη συνέχεια θα 

ψηφιοποιηθεί, είναι το κλειδί για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να αναλύσει τα επίπεδα περιγραφής κάθε κατηγορίας τεκμηρίων σε συνεργασία με 

το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής και να οριστικοποιήσει το σύνολο των 
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πληροφοριών που θα εισαχθούν στο σύστημα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει 

αντιστοίχιση με τα πρότυπα τεκμηρίωσης που έχουν επιλεγεί με τα αντίστοιχα πεδία 

καταλογογράφησης και να επιλεχθούν τα πεδία που αντλούν τις πληροφορίες τους από 

υφιστάμενα ευρετήρια ή τα νέα ευρετήρια κωδικοποιημένων στοιχείων. Τέλος, θα 

οριστικοποιηθεί η αρίθμηση των τεκμηρίων και η αρχειακή τους τοποθέτηση, θα ορισθούν 

δηλαδή οι αρχειακές σχέσεις και θα τοποθετηθεί ένα νέο «κλαδί» στο υπάρχον αρχειακό 

δένδρο. 
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2. Παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος και δημιουργία 

καρτελών τεκμηρίωσης νέου υλικού. 

Η ανάλυση του νέου υλικού που προηγήθηκε θα αποτελέσει και τις προδιαγραφές βάσει 

των οποίων θα γίνει η παραμετροποίηση του λογισμικού συστήματος. 

Κατά τη φάση της παραμετροποίησης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

 Δημιουργία νέων ευρετηρίων κωδικοποιημένων στοιχείων. 

 Επέκταση του αρχειακού δένδρου σύμφωνα με το πρότυπο ISAD για την 

τοποθέτηση του νέου υλικού. 

 Δημιουργία νέων καρτελών καταλογογράφησης τεκμηρίων σύμφωνα με το 

πρότυπο τεκμηρίωσης UNIMARC όπως έχει συμφωνηθεί με το προσωπικό του 

ιδρύματος κατά την ανάλυση που έχει προηγηθεί.  

 Διασύνδεση νέων καρτελών με ευρετήρια. 

 Απόδοση αρίθμησης στο αρχειακό δένδρο και δημιουργία μάσκας αρίθμησης 

τεκμηρίων. 
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 Έλεγχος παραμετροποίησης συστήματος, καλής λειτουργίας και δυνατότητα 

ενσωμάτωσης αλλαγών ή/και επεκτάσεων της εφαρμογής. 

Σχετικά με την ασφάλεια του συστήματος θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο 

αποκατάστασης με λήψη backup και σχεδιασμό διαδικασιών επιστροφής σε κάθε βήμα 

επέκτασης και εφαρμογής νέας παραμετροποίησης. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί η 

εγκατάσταση της εφαρμογής του λογισμικού σε όσους επιπρόσθετους υπολογιστές του 

ιδρύματος απαιτούνται για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. 

3. Παραμετροποίηση file server ιδρύματος και δημιουργία χώρου εναπόθεσης 

ψηφιακών αρχείων. 

Στο πλαίσιο της επέκτασης των αρχειακών και άλλων συλλογών θα γίνουν ενέργειες 

παραμετροποίησης του file server της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος φιλοξενεί τα ψηφιακά 

αντίγραφα των τεκμηρίων. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος καλείται να εκτελέσει την 

παραμετροποίηση του server αυτού και τη δημιουργία νέας θέσης εναπόθεσης αρχείων. 

Τέλος, να παραμετροποιήσει το υφιστάμενο λογισμικό έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει την 

νέα θέση στην προβολή των ψηφιακών αντιγράφων. 

4. Παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος και δημιουργία 

διαδικασιών υποβοήθησης ψηφιοποίησης. 

Η διασύνδεση των ψηφιακών αντιγράφων με την καρτέλα τεκμηρίωσης για κάθε τεκμήριο 

είναι μια διαδικασία επίπονη που αποτελεί και κέντρο πιθανών σφαλμάτων. Το υφιστάμενο 

λογισμικό  ενσωματώνει εξειδικευμένο μηχανισμό που αναλαμβάνει να παρακολουθήσει 

όλα τα στάδια της ψηφιοποίησης, από την συλλογή του υλικού, την αποστολή του στον 

ψηφιοποιητή, την επιστροφή του στο αρχείο και τέλος τη διασύνδεσή του με τις καρτέλες 

τεκμηρίων. Ο Ανάδοχος καλείται να παραμετροποιήσει τον μηχανισμό αυτό και να 

εκπαιδεύσει την ομάδα καταλογογράφησης στην χρήση του. 

Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί βασικό στοιχείο του Quality management στο στάδιο του 

ελέγχου των εργασιών ψηφιοποίησης καθώς και στο στάδιο της διασύνδεσης των 

ψηφιακών αντιγράφων με τις αντίστοιχες καρτέλες τεκμηρίωσης εξασφαλίζοντας τα 

λιγότερα δυνατόν λάθη και εντοπίζοντας και αναδεικνύοντας τα όποια σφάλματα των 

ψηφιοποιητών. 

5. Παραμετροποίηση κόμβου αναζητήσεων και προβολής αρχειακού υλικού του 

ιδρύματος για την προβολή του νέου υλικού. 

Παράλληλα με την παραμετροποίηση του υφιστάμενου συστήματος, θα πρέπει να 

παραμετροποιηθεί και ο κόμβος αναζητήσεων και προβολής του ψηφιακού αρχείου, 

προκειμένου να καλύψει τις νέες κατηγορίες υλικού και τη νέα σχέση στο αρχειακό 

δέντρο. Η παραμετροποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής ως προς το γενικό περιεχόμενο, 
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το στυλ και τις δυνατότητες διερεύνησης στη βάση πληροφοριών θα γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του επιστημονικού υπεύθυνου του Ιδρύματος. 

 
 Πακέτο εργασίας 6: Δημιουργία ψηφιακής-διαδραστικής 

εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως πνευματικό άνθρωπο 

– Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

Θα υλοποιηθεί μία ψηφιακή εφαρμογή-παιχνίδι με θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως 

άνθρωπο του πνεύματος (δημοσιογράφος, εκδότης, αναγνώστης, γλωσσομαθής, νομικός, 

δικηγόρος, κ.α.), όπως προκύπτει μέσα από την πλούσια συλλογή τεκμηρίων (βιβλίων, 

αρχείων, δικογραφίες, εφημερίδες, φωτογραφιών, κ.α.) της Βιβλιοθήκης Βενιζέλου, που 

βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Στόχος είναι οι επισκέπτες να προσεγγίσουν 

τον πνευματικό άνθρωπο Βενιζέλο μέσα από τα ποικίλα είδη τεκμηρίων που συγκροτούν 

τη Βιβλιοθήκη του.  

Σενάριο εφαρμογής: Ο επισκέπτης της Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει τον ρόλο του 

αρχειονόμου και ερευνώντας ανακαλύπτει το υλικό που αφορά τη θεματική «στήνοντας» 

ένα παιχνίδι. Το περιεχόμενο της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. 

Για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής θα αξιοποιηθεί το προϊόν των εργασιών 

τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης  (βλ. Πίνακα ενότητας 4.1.).  

Προμήθεια εξοπλισμού της εφαρμογής: 

Ειδικότερα ένας data projector θα προβάλει διαδραστική πληροφορία (εικόνες, βίντεο, 

κείμενο) πάνω σε τραπέζι, το οποίο θα εγκατασταθεί στην αίθουσα Ελευθέριου Βενιζέλου 

στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Ο επισκέπτης θα τοποθετεί το χέρι του πάνω στην 

πληροφορία και ένα kinect device, που θα είναι συνδεδεμένο με τον data projector  θα 

αντιλαμβάνεται/κατανοεί την κίνηση και τοποθεσία του χεριού, αναδεικνύοντας και 

παρέχοντας  πρόσθετη ψηφιακή  πληροφορία.  Σχετικές προδιαγραφές παρουσιάζονται 

στο πακέτο εργασίας 10 και στους πίνακες συμμόρφωσης.  

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να παρουσιάσουν 

στην τεχνική τους προσφορά ένα Mockup με την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

καθώς και να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό (2-5 σελ.) σενάριο αυτής. Αυτή η 

παρουσίαση θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα. 
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 Πακέτο εργασίας 7: Εφαρμογή για φορητές συσκευές (app σε 

iOS και Android) διαδραστικής ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) με χρήση επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR). 

 
Το πακέτο εργασίας 7 περιλαμβάνει εφαρμογή για φορητές συσκευές (app σε iOS  και 

Android) διαδραστικής ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, 

Χανιά) με τη χρήση beacons και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), με στόχο τη 

διεύρυνση της εμπειρίας των επισκεπτών. Μέσω των κινητών τους συσκευών οι 

επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, οπτικοακουστικό 

κ.α.) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης. 

Η εφαρμογή θα περιέχει πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος που συναντά ο 

επισκέπτης κατά μήκος της διαδρομής, τα οποία θα απεικονίζονται πάνω σε διαδραστικό 

χάρτη που θα παρουσιάζει την κάτοψη του κάθε ορόφου της Οικίας-Μουσείου Βενιζέλου. 

Θα παρέχεται μία επιλογή προτεινόμενων βημάτων ξενάγησης (σενάρια). Το κάθε βήμα 

μπορεί να είναι μια μετάβαση σε ένα έκθεμα ή σε ένα σημείο πληροφορίας. Η εφαρμογή 

θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να τροποποιήσει το επιλεγμένο σενάριο κατά την 

ξενάγηση.  

Στο κάθε σημείο ενδιαφέροντος υπάρχει η λειτουργία προβολής λεπτομερειών για 

επιλεγμένο έκθεμα. Για το κάθε επιλεγμένο έκθεμα ο χρήστης θα σκανάρει σε ένα 

συγκεκριμένο σημείο με την κάμερα του και θα λαμβάνει την πρόσθετη πληροφορία.  

Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης 

όπως κινητών τηλεφώνων, tablet, κλπ. Με αυτό τον τρόπο όλοι οι περιηγητές θα έχουν 

την ίδια εμπειρία χρήστη, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασης σε αυτή. 

Η εφαρμογή θα ενεργοποιείται μέσω ειδικής σήμανσης μέσω ενημερωτικών πινακίδων 

που θα υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία στην περιοχή της διαδρομής. Συγκεκριμένα με 

τεχνολογίες beacon ο χρήστης θα μπορεί να λαμβάνει πρόσθετη ψηφιακή πληροφορία 

(beacons με χρήση τεχνολογίας Bluetooth) χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Επιπλέον θα προσφέρεται μία Υποεφαρμογή ηχητικής ξενάγησης για ΑΜΕΑ (Ελληνικά και 

Αγγλικά). 

Συνολικά θα προσφέρεται επαυξημένη πληροφορία μέσω της εφαρμογής σε 10 

επιλεγμένα  σημεία ενδιαφέροντος. 

Επεξήγηση Τεχνολογίας beacon 
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Τα beacons είναι ένα είδος τεχνολογίας μικρο-εντοπισμού που χρησιμοποιεί Bluetooth 

χαμηλής κατανάλωσης (BLE 4.0) και μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε τοποθεσία ή 

αντικείμενο, από τοίχους και πάγκους έως ανθρώπους και προϊόντα. Μεταδίδουν 

μικροσκοπικά ραδιοσήματα τα οποία μπορούν να λάβουν και να ερμηνεύσουν τα 

smartphones, ξεκλειδώνοντας την αναγνώριση μέσω μικρο-εντοπισμού και βάσει 

περιεχομένου. Επομένως, υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται 

σύνδεση με το διαδίκτυο αφού το περιεχόμενο στέλνεται στο χρήστη τοπικά μέσω 

Bluetooth (προϋποθέτει να έχει κατεβάσει ο χρήστης τη σχετική εφαρμογή στο κινητό του 

και να έχει ενεργοποιημένο το bluetooth για τη σύνδεση με το beacon και την 

παρουσίαση offline περιεχομένου).  

Κάποια βασικά παραδείγματα για τον τρόπο λειτουργίας της ψηφιακής 

ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα) παρουσιάζονται 

παρακάτω στα σχήματα.  

Beacons - Βασικό σενάριο χρήσης με application 

 

Εικόνα 1: Βασικό σενάριο χρήσης Beacon 

Προϋποθέσεις 

 Ο χρήστης να έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή 

 Wifi για online πληροφοριακό υλικό 

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης στην περιοχή, όταν ο χρήστης εισέλθει στην εμβέλεια 

κάποιου beacon θα λάβει ειδοποίηση στο κινητό του που θα τον πληροφορεί για το 

σχετικό σημείο και θα του παρέχει πληροφοριακό υλικό μέσω της εφαρμογής (offline 

mode), επίσης θα μπορεί να κατεβάσει επιπλέον υλικό, όπως video και φωτογραφίες 

(online mode).  
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Συνολικός αριθμός εγκαταστάσεων beacons: 18 σημεία - σταθμοί  

Η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα ερωτηματολόγιο - φόρμα για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωσή της, δίνοντας τη δυνατότητα να καταγραφούν δημογραφικά, 

μορφωτικά στοιχεία, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις των επισκεπτών, καθώς και τη 

διάδρασή τους με άλλους επισκέπτες (π.χ. του ιδίου γκρουπ) μέσω αποστολής μηνυμάτων 

- γνωστοποιήσεων κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να παρουσιάσουν 

στην τεχνική τους προσφορά ένα Mock up με την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

καθώς και τουλάχιστον πέντε (5) οθόνες, όπου θα παρουσιάζουν πέντε (5) από 

τα δέκα (10) βασικά εκθέματα που θα προβάλλονται μέσω της εφαρμογής 

περιήγησης σε μορφή επαυξημένης πραγματικότητας  σε μορφή demo. Τα 

εκθέματα θα ανεβούν σαν συνοδευτικό αρχείο σε μορφή jpeg στο ΕΣΗΔΗΣ. Αυτή 

η παρουσίαση θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα.  

 

 Πακέτο εργασίας 8: Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 

εφαρμογής στην Οικία Βενιζέλου (Μουρνιές, Χανιά) με θέμα τα 

νεανικά χρόνια του Βενιζέλου. 

Θα υλοποιηθεί μία ψηφιακή-διαδραστική εφαρμογή σε οθόνη αφής που θα 

τοποθετηθεί μέσα στον χώρο της πατρικής οικίας του Βενιζέλου στις Μουρνιές (Χανιά). 

Η θεματική θα αφορά στα νεανικά χρόνια του Βενιζέλου και την αντίστοιχη ιστορική 

περίοδο. Η εφαρμογή θα φιλοξενηθεί σε μία οθόνη αφής 42 ιντσών, αναλυτικές 

προδιαγραφές της οποίας παρουσιάζονται στο πακέτο εργασίας 9, καθώς και στους 

πίνακες συμμόρφωσης. 

Σενάριο εφαρμογής: Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα και να συλλέξει 

πληροφορίες για τη θεματική μέσα από τη συνδυασμένη και αρμονική χρήση κειμένου, 

φωτογραφιών, κινούμενων γραφικών και ήχου, βίντεο αλλά και να εμβαθύνει στην 

πληροφορία συμμετέχοντας σ’ ένα παιχνίδι γνώσεων. Πρόκειται για ένα γνωστικό 

παιχνίδι (μαθαίνω παίζοντας) με ερωτήσεις και απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, με 

τελικό στόχο τη δημιουργία μίας ιστορικής χρονογραμμής. Ο επισκέπτης-χρήστης θα 

πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση (μέσα από 

πολλαπλές απαντήσεις), για να κερδίσει μία εικόνα εποχής με τη σχετική ιστορική 

πληροφορία. Αφού συγκεντρώσει το σύνολο των εικόνων ο επισκέπτης-χρήστης 

δημιουργεί την ιστορική χρονογραμμή  και λαμβάνει το σύνολο της πληροφορίας. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να παρουσιάσουν 



 

 

 

 

 

 

Σελίδα 94 από 163 

 

στην τεχνική τους προσφορά ένα Mock up με την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

καθώς και να παρουσιάσουν ένα αναλυτικό (από 2-5 σελ.) σενάριο αυτής. Αυτή 

η παρουσίαση θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα.  

 

 

 Πακέτο εργασίας 9: Δημιουργία ψηφιακής-διαδραστικής 

εφαρμογής στο Στρατηγείο Επανάστασης του Θερίσου για τα 

γεγονότα του Θερίσου (1905). 

Θα υλοποιηθεί μία ψηφιακή-διαδραστική εφαρμογή σε οθόνη αφής στον χώρο του 

Στρατηγείου με θέμα τα γεγονότα της επανάστασης του Θερίσου το 1905.  Η εφαρμογή 

θα φιλοξενηθεί σε μία οθόνη αφής 42 ιντσών, αναλυτικές προδιαγραφές της οποίας 

παρουσιάζονται στο πακέτο εργασίας 9, καθώς και στους πίνακες συμμόρφωσης. 

Σενάριο εφαρμογής: Θα παρουσιάζονται ποικίλες μορφές πρωτότυπου αρχειακού και 

λοιπού υλικού (εφημερίδες, έντυπο υλικό, γραμματόσημα, ταχυδρομικές κάρτες, 

φωτογραφίες, χάρτες, κ.α.), με σκοπό να αναδειχτούν τα γεγονότα πριν και κατά τη 

διάρκεια της επανάστασης του Θερίσου (1905) και τον καθοριστικό ρόλο της στην πορεία 

προς την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. Το πολυτροπικό αυτό υλικό, το 

οποίο θα παρουσιάζεται με ελκυστικό και φιλικό προς τον επισκέπτη-χρήστη τρόπο, θα 

λειτουργεί συμπληρωματικά στην υπάρχουσα έκθεση μουσειακών και άλλων τεκμηρίων 

που βρίσκονται στον χώρο.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν (επί ποινή αποκλεισμού) να παρουσιάσουν 

στην τεχνική τους προσφορά ένα Mock up με την αρχική οθόνη της εφαρμογής, 

καθώς και ένα αναλυτικό σενάριο (από 2-5 σελ.) αυτής. Αυτή η παρουσίαση θα 

αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα.  

 

Προδιαγραφές εφαρμογών αφής για τα πακέτα εργασίας 6, 8 και 9:  

Η παρουσίαση της πληροφορίας θα γίνεται με τη συνδυασμένη και αρμονική χρήση 

κειμένου, φωτογραφιών, κινούμενων γραφικών και ήχου, βίντεο και τρισδιάστατων 

αναπαραστάσεων. Ακολουθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που θα έχει η εφαρμογή 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της: 

 Ευρηματικό σενάριο και η απεικόνιση της πληροφορίας θα προβλέπει τη 

συμμετοχή του χρήστη στην ανακάλυψη των στοιχείων που παρουσιάζονται. 

 Θα περιλαμβάνει πολυμεσικές παρουσιάσεις που ενσωματώνουν και 

παρουσιάζουν μέσα από ένα ενιαίο, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον 
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χάρτες, έξυπνα γραφικά, μουσική, φωτογραφικό υλικό και επιμελημένα 

κείμενα.  

 Η υλοποίηση των συνδέσμων μεταξύ των περιεχομένων πληροφοριών θα 

γίνεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι εργονομική η αναζήτηση πληροφοριών 

από τον χρήστη.  

 Η εφαρμογή θα ενσωματώνει υποσύστημα βοήθειας, με τη χρήση ενδεικτικών 

οθονών, κειμένου και ήχου. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της εφαρμογής ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:  

 Στην αρτιότητα του υλικού όσον αφορά στο περιεχόμενο και την αισθητική. 

 Στην  οργάνωση του υλικού. 

Ως γενικές προδιαγραφές των εφαρμογών ορίζονται επίσης οι μέθοδοι προσέγγισης του 

χρήστη από την κάθε εφαρμογή, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ τους. Σημαντικοί παράγοντες, που θα λαμβάνονται 

υπόψη, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η επαφή του κοινού με την κάθε εφαρμογή είναι: 

 η ενθάρρυνση του χρήστη. 

Μία επίδειξη των εργασιών ή των δυνατοτήτων, που παρέχει το σύστημα, συχνά κινεί την 

περιέργεια των χρηστών, ώστε να το δοκιμάσουν. Πολύ πιο δύσκολο είναι οι χρήστες να 

χρησιμοποιήσουν μία στατική εφαρμογή, τη χρησιμότητα της οποίας δεν γνωρίζουν. 

 η ισχύς του συστήματος. 

Η εφαρμογή θα φροντίζει για την ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, ώστε οι ενέργειες του 

χρήστη να εκτελούνται άμεσα, δίχως καθυστέρηση. 

 η παροχή οδηγιών για εισαγωγή και χρήση του συστήματος. 

Το σύστημα θα παρέχει οδηγίες χρήσης της λειτουργίας του. Επίσης, θα δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να διακόψει την οποιαδήποτε ενέργεια και να 

επανακκινήσει την εφαρμογή. 

 η επικέντρωση του χρήστη στο περιεχόμενο και όχι στη λειτουργία του 

υπολογιστικού συστήματος. 

Η κάθε εφαρμογή δεν θα προδίδει στοιχεία περιβάλλοντος λογισμικού, διότι θα 

δίνεται η εντύπωση στο χρήστη, ότι χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις για να το 

χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτό, οι τίτλοι του προγράμματος και τα ανάλογα μενού θα 

απομακρυνθούν. Έτσι, και η εφαρμογή θα φαίνεται φιλικότερη προς το χρήστη και 

θα γίνεται χρήση όλης της ανάλυσης της οθόνης. 

 η παροχή βοήθειας. 

Επίσης, θα παρέχεται βοήθεια για τη λειτουργία της κάθε εφαρμογής. Γι’ αυτό σε 

κάθε τμήμα της εφαρμογής, θα αποφασιστεί το είδος της προσφερόμενης 
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βοήθειας. 

 η μέθοδος της πλοήγησης και η διάδραση με το σύστημα. 

Η πλοήγηση θα ακολουθεί ανθρωποκεντρικές κατευθύνσεις, ώστε να δώσει στο 

χρήστη την αίσθηση του ελέγχου των ενεργειών του σε σχέση με την παρουσίαση 

της πληροφορίας. Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι ευκρινής, σταθερή και απλή. 

 η δομή της κάθε εφαρμογής. 

Η δομή της κάθε εφαρμογής θα είναι σαφής και εύληπτη για τον χρήστη. Αυτό 

σημαίνει ότι θα ακολουθεί μία ιεραρχική διάταξη, δίχως όμως να περιορίζει το 

χρήστη στη διαδρομή του για την προσπέλαση της πληροφορίας.  

Η κάθε εφαρμογή που προτείνουμε εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές προδιαγραφές 

θα έχει και τα ακόλουθα ειδικά χαρακτηριστικά που θα την καθιστούν πιο εύχρηστη για 

κάθε χρήστη και συμβατή με τις απαιτήσεις κάθε υπολογιστικού συστήματος.  

- Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική ανάπτυξης του συστήματός της, η κάθε εφαρμογή 

θα είναι δυνατό να επεκταθεί σε όλα τα επίπεδα στο επιθυμητό βάθος. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα αποφευχθεί μελλοντικός επαναπρογραμματισμός της εφαρμογής, ενώ τα 

συστατικά της στοιχεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά τμήματα 

προβολής – εμφάνισης του περιεχομένου. 

 

 Πακέτο εργασίας 10: Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 

Στo πλαίσιo του έργου θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την 

καλύτερη υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα θα γίνει: 

1. Η προμήθεια δύο σετ οθονών αφής (Μουρνιές, Θέρισο) και ενός (1) διαδραστικού 

τραπεζιού (Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων).  

Οι προδιαγραφές των οθονών αφής περιλαμβάνουν:  

Μέγεθος οθόνης: 106,7 cm (42"), Είδος οθόνης: LED, Βήμα εικονοστοιχείων: 1920 x 

1080 εικονοστοιχεία. RMS ονομαστική ισχύς: 20 W. Σχέδιο: Digital signage flat panel, 

Χρώμα προϊόντος: Μαύρος (Μαύρο), Τοποθέτηση: 400 x 400 mm. Ώρες λειτουργίας 

(ώρες/ημέρες): 18/7, Γλώσσες Οθόνης (OSD): CZE, Γερμανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά, Ιταλικά, JPN, Polish, Russian. Κατανάλωση ισχύος: 72 W, Συμμόρφωση 

εξοικονόμησης ενέργειας: B, Τάση εισόδου AC: 100 - 240 

 Δύο mini pc 

Τύπος Mini PC, Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 10 Pro (64bit), Τύπος 

Επεξεργαστή IntelCore i3, Αριθμός Πυρήνων 2, Ονομασία Επεξεργαστή Intel® 
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Core™ i3-7130U, Ταχύτητα Επεξεργαστή 2.70GHz, Μνήμη Cache 3MB, Μέγεθος 

Μνήμης 4GB, Τύπος Μνήμης DDR4, Ταχύτητα Μνήμης 2133 MHz, Τύπος Σκληρού 

Δίσκου SSD, Συνολική Χωρητικότητα 256GB, Μοντέλο Κάρτας Γραφικών Γραφικά 

Intel® HD 620, Μνήμη Κάρτας Γραφικών Shared, Μέγεθος Κουτιού Mini Pc 

Ενσύρματη Δικτύωση NAI, Έξοδος HDMI 1x, Έξοδος VGA 1x, Είσοδοι USB 2.0 2x, 

Είσοδοι USB 3.0 4x Παρεχόμενα Περιφερειακά Πληκτρολόγιο Wired, Ποντίκι Optical 

Wired, Εγγύηση 1 έτος. 

 

 UPS (2 τεμ.) 

UPS τύπου Tower Standby, με 4 πρίζες SHUKO, με αυτονομία 5min (70%), ισχύς 

650VA. 

 

2. Για την εφαρμογή στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων οι προδιαγραφές του 

εξοπλισμού παρουσιάζονται αναλυτικά στα φύλλα συμμόρφωσης.  

 

3. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί υποδομή Wifi, ήτοι 12 access points σε συγκεκριμένα 

σημεία μέσα στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα.    

Οι τεχνικές προδιαγραφές των access points παρουσιάζονται αναλυτικά στα φύλλα 

συμμόρφωσης,  

 
 Πακέτο εργασίας 11: Εκπαίδευση προσωπικού – πιλοτική 

λειτουργία 

 
Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου εργασίας θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 

εκπαίδευση του προσωπικού στις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν και θα γίνει πιλοτική 

λειτουργία όλων των εφαρμογών για τουλάχιστον ένα (1) μήνα. 

Εκπαίδευση  

Μετά την επιτυχή υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης του έργου και την ανάπτυξη των 

εφαρμογών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης του έργου. 

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος 

εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων, τόσο 

από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του διαχειριστή. Η εκπαίδευση θα 

πραγματοποιηθεί σε χώρο της Αναθέτουσας Αρχής, με φυσική παρουσία εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενων, οι οποίοι θα επιλεγούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Πιλοτική λειτουργία  

Ταυτόχρονα με την εκπαίδευση θα υπάρξει πιλοτική λειτουργία για χρονική διάρκεια ενός 

(1) μήνα όλων των συστημάτων και εφαρμογών, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία της διαδικτυακής πύλης και των ψηφιακών εφαρμογών. 

Επιπλέον και η ελάχιστη περίοδος καλής λειτουργίας θα είναι δύο (2) έτη μετά την 

ολοκλήρωση του έργου.  

 

 Πακέτο εργασίας 12: Μεταφράσεις 

 
Οι εργασίες μετάφρασης περιλαμβάνουν τη μετάφραση γενικών κειμένων και επιλεγμένου 

υλικού για τις ψηφιακές εφαρμογές και το διαδικτυακό portal στα αγγλικά. Συγκεκριμένα, 

το διαδικτυακό portal και το υλικό των εφαρμογών θα μεταφραστεί στα αγγλικά. Η 

εφαρμογή διαδραστικής ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα 

Χανίων θα μεταφραστεί σε  αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.  

Η μεταφραστική εργασία θα γίνει από έμπειρους μεταφραστές και με συγκεκριμένη 

μεθοδολογία μετάφρασης.  

 
 Πακέτο εργασίας 13: Ενέργειες δημοσιότητας 

 
Στο πλαίσιο του έργου θα διενεργηθούν δράσεις προβολής και δημοσιότητάς του και όλων 

των δράσεων του που θα υλοποιηθούν. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:  

1) Έντυπο φυλλάδιο προβολής του έργου σε δύο (2) γλώσσες (ελληνικά και 

αγγλικά) σε 20.000 τεμάχια (10.000 ανά γλώσσα).  

Το έντυπο φυλλάδιο θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και θα περιέχουν 

στοιχεία για το έργο. Οι γλώσσες γραφής των πληροφοριακών κειμένων του εντύπου θα 

είναι ελληνικά και αγγλικά. 

Η παραγωγή του έντυπου υλικού θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Παραγωγή εντύπου, τετράπτυχο, Β5, 4χρωμη εκτύπωση, ματ ή ιλουστρασιόν, 

βιβλιοδεσία καρφίτσα. 

 

2) Δύο (2) δίγλωσσα πάνελ εξωτερικού χώρου με εποπτικό υλικό με τη χρήση qr 

code και beacons στους Τάφους των Βενιζέλων (Ακρωτήρι, Χανιά). Το θέμα των 

πάνελ θα αφορά στο ιστορικό πλαίσιο της Επανάστασης του 1897 και του 

γεγονότος του θανάτου και της κηδείας του Ελευθερίου Βενιζέλου.   
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Ο τρόπος κατασκευής του πληροφοριακού πάνελ περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Ειδικότερα επί του πληροφοριακού πάνελ θα επικολληθεί εκτύπωση σε αυτοκόλλητο 

βινύλιο που θα περιλαμβάνει: 

 Σύντομο γενικό κείμενο 80 περίπου λέξεων για το έργο.  

 Σύντομη αναφορά στην εφαρμογή για έξυπνες  συσκευές και οδηγίες εγκατάστασης 

αυτής. 

 Επεξήγηση της εφαρμογής ξενάγησης και του χάρτη του έργου. 

 Φωτογραφίες και άλλο πολυμεσικό υλικό που θα αναφέρονται στις αντίστοιχες 

παραπάνω θεματικές κατηγορίες. 

Όλα τα κείμενα τα οποία θα υπάρχουν στα πάνελ θα είναι στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα. 

 

Απαραίτητες εργασίες για τη δημιουργία του πάνελ είναι:  

Οι αναγκαίες εργασίες για τη δημιουργία του κάθε πάνελ είναι: 

 Η εργασία περισυλλογής και επεξεργασίας του υλικού  

 Η συγγραφή και η μετάφραση των κειμένων  

 Η φωτογράφηση των θεμάτων  

 Τα σχέδια όπου απαιτούνται  

 Ο γραφικός σχεδιασμός του πάνελ 

 Τα σκαναρίσματα των φωτογραφιών και των εικόνων  

 Το layout του πάνελ 

 Η εκτύπωση του πάνελ 

 Η τοποθέτηση στον χώρο που θα υποδειχτεί. 

 

 

3) Χάρτης (μεγέθους Α3 σε 2.000 αντίτυπα) επαυξημένης πραγματικότητας, όπου 

θα είναι αποτυπωμένα οι πέντε (5) τόποι/σταθμοί της πολιτιστικής διαδρομής, δηλαδή η 

Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα, η Οικία Βενιζέλου στις Μουρνιές, οι 

Τάφοι των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι, το Στρατηγείο Επανάστασης του Θερίσου και η 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Τα σημεία αυτά ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να τα 

επισκέπτεται και εικονικά, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στους 

συγκεκριμένους χώρους. Προϋπόθεση αποτελεί ο χρήστης να έχει εγκαταστήσει την 

εφαρμογή στο κινητό του και στη συνέχεια να στοχεύσει με το κινητό του στο 

συγκεκριμένο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να λάβει στο κινητό του την 

ψηφιακή εικόνα του σημείου και το αντίστοιχο ψηφιακό περιεχόμενο επαυξημένα.  
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Είναι προφανές ότι αυτός ο χάρτης, που συνδυάζει την κλασική έντυπη προβολή με την 

τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας, εξασφαλίζει την προβολή των συγκεκριμένων 

τόπων, τη διάχυση και τη μεγιστοποίηση του έργου ακόμα και μετά την επίσκεψη στην 

πόλη, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως διαφημιστικός πολλαπλασιαστής, τόσο για το 

έργο αλλά και για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων 

γενικότερα. 

 



 

Προϋπολογισμός 
Ο προϋπολογισμός για τα συνολικά δεκατρία (13) πακέτα εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά στον κάτωθι 

πίνακα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 

 

 Π1: Εργασίες 
τεκμηρίωσης. 

Α/Μ 12 

2.500,00 30.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 

 

 Π2: Εργασίες 
ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής 
επεξεργασίας υλικού 

Α/Μ 7 2.500,00 17.500,00  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 

 Π3: Δημιουργία 
ιστοσελίδας προβολής 
του ψηφιακού δικτύου 
πολιτιστικών 
διαδρομών 

Α/Μ 3 2.500,00 7.500,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 

 Π4: Δημιουργία 
κεντρικής εφαρμογής 
– κυνήγι θησαυρού για 
φορητές συσκευές 
(app σε iOS  και 
Android) 

Α/Μ 14 2.500,00 35.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 

 Π5: Προσαρμογή – 
επέκταση Βάσης 
Δεδομένων για 
αποθήκευση 
ψηφιακού υλικού 

Α/Μ 2 2.500,00 5.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 

 Π6: Δημιουργία 
ψηφιακής – 
διαδραστικής 
εφαρμογής με θέμα 
τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο ως 
πνευματικό άνθρωπο 
– Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Χανίων 

Α/Μ 11 2.500,00 27.500,00 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 

 Π6: Δημιουργία 
ψηφιακής – 
διαδραστικής 
εφαρμογής με θέμα 
τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο ως 
πνευματικό άνθρωπο  

Α/Μ 3 2.500,00 7.500,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7 

 Π7: Εφαρμογή για 
φορητές συσκευές 
(app σε iOS  και 
Android) διαδραστικής 
ξενάγησης στην 
Οικία-Μουσείο 
Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Χαλέπα, Χανιά) με 
χρήση επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) 

Α/Μ 8 2.500,00 20.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8 

 Π8: Δημιουργία 
ψηφιακής - 
διαδραστικής 
εφαρμογής στην Οικία 
Βενιζέλου (Μουρνιές, 
Χανιά) με θέμα τα 
νεανικά χρόνια του 
Βενιζέλου 

Α/Μ 6 2.500,00 15.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9 

 Π9: Δημιουργία 
ψηφιακής-
διαδραστικής 
εφαρμογής στο 
Στρατηγείο 
Επανάστασης του 
Θερίσου για τα 
γεγονότα του Θερίσου 
(1905).   

Α/Μ 6 2.500,00 15.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
10 

 

 Π10: Προμήθεια 
Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  

ΣΕΤ 1 20.000,00 20.000,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
11 

 Π11: Εκπαίδευση 
προσωπικού – 
πιλοτική λειτουργία  

Α/Μ 2 2.500,00 5.000,00 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
12 

 Π12: Μεταφράσεις  Α/Μ 3 2.500,00 7.500,00 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
13 

 Π13: Ενέργειες 
δημοσιότητας. (panels, 
φυλλάδιο, 
επαυξημένος χάρτης 
διαδρομής 

ΣΕΤ 1 13.000,00 13.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 226.000,00 

ΦΠΑ 24% 54.240,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 280.240,00 

 

 Χρονοδιάγραμμα 
Η προτεινόμενη πράξη έχει συνολική διάρκεια 18 μήνες σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

 
Μ1-2 Μ3-4 Μ5-6 Μ7-8 Μ9-10 Μ11-12 Μ13-14 Μ15-16 Μ17-18 

1 Π1: Εργασίες τεκμηρίωσης 
         

2 
Π2: Εργασίες ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής επεξεργασίας υλικού 

         

3 

Π3: Δημιουργία ιστοσελίδας 
προβολής του  ψηφιακού 
δικτύου πολιτιστικών 
διαδρομών 

         

4 

Π4: Δημιουργία κεντρικής 
εφαρμογής – κυνήγι θησαυρού 
για φορητές συσκευές (app σε 
iOS  και Android) 

         

5 
Π5: Προσαρμογή – επέκταση 
Βάσης Δεδομένων για 
αποθήκευση ψηφιακού υλικού  
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6 

Π6: Δημιουργία ψηφιακής-
διαδραστικής εφαρμογής με 
θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
ως πνευματικό άνθρωπο - 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

         

7 

Π7: Εφαρμογή για φορητές 
συσκευές (appσε iOSκαι 
Android) διαδραστικής 
ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο 
Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, 
Χανιά) με χρήση επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR) 

         

8 

Π8: Δημιουργία ψηφιακής- 
διαδραστικής εφαρμογής στην 
Οικία Βενιζέλου (Μουρνιές, 
Χανιά) με θέμα τα νεανικά 
χρόνια του Βενιζέλου  

         

9 

Π 9: Δημιουργία ψηφιακής-
διαδραστικής εφαρμογής στο 
Στρατηγείο Επανάστασης του 
Θερίσου για τα γεγονότα του 
Θερίσου (1905) 

         

10 Π10: Προμήθεια Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού   

         

11 Π11: Εκπαίδευση προσωπικού -  
Πιλοτική λειτουργία 

         

12 Π12: Μεταφράσεις  
         

13 Π13: Ενέργειες δημοσιότητας. 
         



 

 

 

 

 

 

  Κριτήρια ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται ως εξής:  

 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) Σύμφωνα με  

1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης 80%   

Κ.1.1  Εργασίες τεκμηρίωσης 7% Π.Ε.1 

Κ.1.2 
Εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής 

επεξεργασίας υλικού 
5% Π.Ε.2 

Κ.1.3  

Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής 

του ψηφιακού δικτύου πολιτιστικών 

διαδρομών 

4% Π.Ε.3 

Κ.1.4 

Δημιουργία κεντρικής εφαρμογής – 

κυνήγι θησαυρού για φορητές 

συσκευές (app σε iOS  και Android). 

16% Π.Ε.4 

Κ.1.5 

Προσαρμογή – επέκταση Βάσης 

Δεδομένων για αποθήκευση 

ψηφιακού υλικού. 

3% Π.Ε.5 

Κ.1.6 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 

εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο ως πνευματικό άνθρωπο - 

Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

8% Π.Ε.6 

Κ.1.7 

Δημιουργία ψηφιακής – διαδραστικής 

εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο ως πνευματικό άνθρωπο – 

2% Π.Ε.6α 



 

 

 

 

 

 

υπηρεσίες τεκμηρίωσης και 

ψηφιοποίησης 

Κ.1.8 

Εφαρμογή για φορητές συσκευές (app 

σε iOS και Android) διαδραστικής 

ξενάγησης στην Οικία-Μουσείο 

Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) 

με χρήση επαυξημένης 

πραγματικότητας (AR). 

16% Π.Ε.7 

K.1.9 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 
εφαρμογής στην Οικία Βενιζέλου 
(Μουρνιές, Χανιά) με θέμα τα νεανικά 
χρόνια του Βενιζέλου 

6 % Π.Ε.8  

Κ.1.10 

Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής 

εφαρμογής στο Στρατηγείο 

Επανάστασης του Θερίσου για τα 

γεγονότα του Θερίσου (1905). 

5% Π.Ε.9 

Κ.1.11 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 2% Π.Ε.10 

Κ.1.12 
Εκπαίδευση προσωπικού – πιλοτική 

λειτουργία 
2% Π.Ε.11 

Κ.1.13 Μεταφράσεις 2% Π.Ε.12 

Κ.1.14 Ενέργειες δημοσιότητας 2% Π.Ε.13 

2 
Μεθοδολογία Οργάνωσης, 
Διοίκησης και Υλοποίησης 
Έργου  

20%   

Κ.2.1 

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου 

(Φάσεις, Παραδοτέα,  

Χρονοδιάγραμμα) 

10% Συνολική προσφορά 



 

 

 

 

 

 

Κ.2.2 

Μεθοδολογία Διοίκησης και 

Υλοποίησης Έργου, Εμπειρία, 

Επαγγελματική ικανότητα ομάδας 

έργου, Προηγούμενα Έργα 

10% Συνολική προσφορά 

  Σύνολο  100%   

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση των τεχνικών προτάσεων – προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον παραπάνω σχετικό Πίνακα. Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές [απαράβατοι 

όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/ παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Κάθε κριτήριο 

αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς1.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η συνολική 

βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς Βi είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Βi = σ1 x Λ1 + σ2 x Λ2 +……+σν x Λν 

όπου: 

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

σν ο συντελεστής βαρύτητας  του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

Λν η βαθμολογία του κριτηρίου αξιολόγησης ν 

 

Η κατάταξη των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) για την τελική επιλογή της συμφερότερης είναι με 

βάση τον ακόλουθο τύπο: 

                                                

1 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 



 

 

 

 

 

 

Πi = 85 x (Βi/Bmax) + 15 x (Ki/Κmax) 

όπου:  

Βmax η μέγιστη δυνατή βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς (120) 

Κi το συνολικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i 

Κmax 
το μέγιστο δυνατό κόστος της οικονομικής Προσφοράς (Ο Προϋπολογισμός του 

Έργου)  

Πi τελική βαθμολογία της προσφοράς i 

  

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Πi . 



 

 

 

 

 

 

 Λοιποί όροι  

o Διάρκεια της σύμβασης - χρόνοι παράδοσης - πληρωμή 

   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 (Δεκαοκτώ) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της 

υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 

217 του Ν. 4412/2016.  

Οι εργασίες θα εκτελούνται βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει αναφερθεί παραπάνω. Ειδικότερα, 

προβλέπονται οι εργασίες να περαιωθούν σε τρείς (3) φάσεις, βάσει του χρονοδιαγράμματος, ως εξής:   

ΦΑΣΗ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

(Πακέτα εργασίας) 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ 

(Μήνες) 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(Μήνες) 

Α 
Π.Ε.1 1-10 10 μήνες 

Β 
Π.Ε.2-9 1-14 14 μήνες 

Γ 
Π.Ε.10-13 11-18 8 μήνες 

 

Τρόπος πληρωμής - παραλαβή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την παραλαβή της κάθε φάσης (Α, Β, Γ) και 

θα είναι ίση με το ύψος της οικονομικής του προσφοράς για τη φάση αυτή.  

Για την καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των αντίστοιχων 

πεπραγμένων προς το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», ενώ θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης-παραλαβής των υπηρεσιών από την 

Αρμόδια Επιτροπή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 

Η εκτέλεση των επιμέρους από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή 

έγγραφη συμφωνία 



 

 

 

 

 

 

Υποχρεώσεις του αναδόχου 

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο καταστατικό του Έργου, 

τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις 

εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου δεν ταυτίζεται με 

άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές 

και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 

ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 

και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και 

βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 

τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 

του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 



 

 

 

 

 

 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 

την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 

τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση 

της Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα 

Λειτουργίας. 

o Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον 

πέντε (5) ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 

του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία 

νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο 

Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα 

της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει 

στην κατοχή του και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων 

και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του Έργου, καθώς και στις υπηρεσίες που 



 

 

 

 

 

 

θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι εύκολα διαχωρίσιμα από 

άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 

συνεργάτες/ υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην μη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση 

με το ποσό της αμοιβής του από τη Σύμβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. 



 

 

 

 

 

 

 Φύλλα συμμόρφωσης 

Οδηγίες συμπλήρωσης φύλλου συμμόρφωσης  

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» έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «Επιθυμητή» τότε αποτελεί προδιαγραφή που 

υπερκαλύπτει το ελάχιστο απαιτούμενο και Προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές 

συνεκτιμούνται, επί τω βελτίω σύμφωνα με τη συναφή ομάδα κριτήριων στην οποία εντάσσεται. 

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

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται 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 (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη). 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 

οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές 

των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας 

εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα 

στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην Αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των 

περιεχόμενων του.  

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 

στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη 



 

 

 

 

 

 

συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και η Προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Κριτήριο 
αξιολόγησης 

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 



 

 

 

 

 

 

Κ1.1 Εργασίες τεκμηρίωσης    

 1 
Τεκμηρίωση αρχειακού υλικού  (φωτογραφίες και σπάνιες εφημερίδες του 19ου αιώνα σε τόμο, 
σπάνια βιβλία, πρώτες εκδόσεις, αφιερώσεις, φωτογραφίες, λευκώματα) 

ΝΑΙ 

  

 2 
Ευρετηρίαση,  καταλογογράφηση και τεκμηρίωση με την χρήση της  ηλεκτρονικής  βάσης 
δεδομένων Libwise 

ΝΑΙ 

  

 3 Δημιουργία θησαυρού όρων και δεδομένων  

ΝΑΙ 

  

 4 

Δημιουργία μοναδικού διακριτού αριθμού τεκμηρίωσης που αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 
- την κωδική ονομασία του φορέα,  

- την κωδική ονομασία του αρχείου,  

- τον αριθμό του φακέλου,  

- τον αριθμό του υποφακέλου (αν υπάρχει) και  

- τον αριθμό του τεκμηρίου.  

ΝΑΙ 

  

 5 
Χρήση του Διεθνούς Προτύπου Αρχειακής τεκμηρίωσης ΔΙΠΑΠ Γ’ (ISAD-G) και του 
UNIMARC 

ΝΑΙ 

  

 6 

Τεκμηρίωση σε δυο επίπεδα:  
- Σε επίπεδο φορέα φυσικού αρχείου  

- Σε επίπεδο τεκμηρίου  

ΝΑΙ 

  

Κ.1.2 Εργασίες ψηφιοποίησης και ψηφιακής επεξεργασίας υλικού       



 

 

 

 

 

 

  

1 

Τα ψηφιακά αντίγραφα ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές 

α) Μορφή αρχείου 

TIFF 

β) Ανάλυση ψηφιοποίησης  

Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί grayscale ή έγχρωμο, στα 400 dpi (optical resolution), 

ανάλογα με τις απαιτήσεις αναγνωσιμότητας των πρωτοτύπων 

γ)  Βάθος χρωμάτων 

Τουλάχιστον 8 bit grayscale ή 24 bit έγχρωμο 

δ) Μέγεθος αρχείου 

Xωρίς περιορισμό 

ε) Διαστάσεις εικόνας 

100% του πρωτοτύπου  

στ) πρότυπο exif 

Να υποστηρίζεται το πρότυπο exif 1.2 ή νεώτερο, στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι 
πληροφορίες τεχνικού χαρακτηρισμού της ψηφιοποίησης κάθε εγγράφου, όπως καθορίζονται στο 
παρόν 

ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  

2 

Τα Αρχεία προβολής ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές 

α) Μορφή αρχείου 

JPEG  

β) Ανάλυση ψηφιοποίησης  

72 - 90 dpi  

γ)  Βάθος χρωμάτων 

8 bit grayscale ή 24 bit έγχρωμο  

δ) Μέγεθος αρχείου 

Το πολύ 1 Μb πριν τη συμπίεση (ανάλογα με την ανάλυση ψηφιοποίησης, για έγχρωμες εικόνες) 

Ποιότητα αρχείου 7/12 - 9/12 (adobe photoshop) 

ε) Διαστάσεις εικόνας 

~ 600 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 

στ) πρότυπο exif 

Να υποστηρίζεται το πρότυπο exif 1.2 ή νεώτερο, στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι 
πληροφορίες τεχνικού χαρακτηρισμού της ψηφιοποίησης κάθε εγγράφου, όπως προαναφέρονται 

ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  

4 

Τα Αρχεία προεπισκόπησης ακολουθούν τις ακόλουθες προδιαγραφές 

α) Μορφή αρχείου 

JPEG  

β) Ανάλυση ψηφιοποίησης  

Η ψηφιοποίηση θα πραγματοποιηθεί στα ~ 72 dpi  

γ)  Βάθος χρωμάτων 

8 bit grayscale ή 24 bit έγχρωμο  

δ) Μέγεθος αρχείου 

~ 50 Kb πριν τη συμπίεση (ανάλογα με την ανάλυση ψηφιοποίησης, για έγχρωμες εικόνες). 

Ποιότητα αρχείου 5/12 - 6/12 (adobe photoshop) 

ε) Διαστάσεις εικόνας 

~ 150 pixels στη μεγαλύτερη διάσταση 

ΝΑΙ 

    

   Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού      

  
5 

Scanners: επαγγελματικοί επίπεδοι σαρωτές με δυνατότητα σάρωσης φυσικής ανάλυσης 
τουλάχιστον 400 dpi στη μεγαλύτερη διάσταση που υποστηρίζει σε βάθος χρώματος 24 bit (8 bit 
x 3) χωρίς τη χρήση λογισμικού, resampling, interpolation και συναφών τεχνικών. 

ΝΑΙ  
 

  



 

 

 

 

 

 

6 
Πεδίο χρωμάτων Adobe RGB 1998 κατά τη σάρωση. 

ΝΑΙ 

7 
Δυνατότητα καλιμπραρίσματος της απόδοσης χρώματος από τους σαρωτές 

ΝΑΙ 

Κ.1.3 Δημιουργία ιστοσελίδας προβολής του  έργου του Ελευθέριου Βενιζέλου       

    Η διαδικτυακή πύλη        

    Γενικά χαρακτηριστικά διαδικτυακής πύλης       

  
1 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική και το περιεχόμενο μίας πύλης. ΝΑΙ     

  
2 

Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις 
σελίδες. ΝΑΙ     

  
3 Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου. ΝΑΙ     

  
4 

Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων γλωσσών (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Γαλλικά) 
σε επιλεγμένο υλικό ΝΑΙ     

  
5 Πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων γλωσσών αργότερα. ΝΑΙ     

  
6 

Η διαδικτυακή πύλη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.  ΝΑΙ     



 

 

 

 

 

 

  
7 

Όλες οι σελίδες θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες μετα-ιδιότητες (metadata attributes), έτσι 
ώστε να μπορούν να δεικτοδοτηθούν από τις μηχανές αναζήτησης. ΝΑΙ     

  
8 

Αδιάλειπτη λειτουργία που θα εξασφαλίζει την συνεχή (24x7) και χωρίς προβλήματα, πρόσβαση 
των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. ΝΑΙ     

  
9 Αξιοπιστία και απόδοση. ΝΑΙ     

  
10 Διασφάλιση συστήματος πρόσβασης από τρίτους. ΝΑΙ     

  
11 Επεκτασιμότητα: το σύστημα θα μπορεί να υποστηρίξει ενδεχόμενη διεύρυνση παρεχόμενων 

υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής. ΝΑΙ     

  
12 Παρουσίαση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. ΝΑΙ     

  
13 

Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου της δικτυακής πύλης και των άλλων συνδεδεμένων 
συστημάτων. ΝΑΙ     

  
14 Ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα.  ΝΑΙ     

  
15 

Ενιαία διαχείριση περιεχομένου (Content Management) σε όλα τα συνδεδεμένα συστήματα 
(ιστοσελίδα, εφαρμογή κινητών, οθόνες αφής). ΝΑΙ     

  
16 Δυνατότητα συνεισφοράς περιεχομένου μέσω σχολιασμού από τους χρήστες (user contributed 

content) με τη μορφή σχολίων, φωτογραφιών, video. ΝΑΙ     

  
17 

Επεκτασιμότητα μέσω μηχανισμού plug-in ή modules, ώστε να επιτρέπεται η περαιτέρω 
ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης. ΝΑΙ     



 

 

 

 

 

 

  
18 Δυνατότητα υπηρεσιών newsletters, rss feeds. ΝΑΙ     

  
19 Διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.) ΝΑΙ     

    Περιεχόμενο και λειτουργίες εφαρμογής διαδικτυακής πύλης       

  
21 Να αναφερθεί η μεθοδολογία - διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την επιτυχή έκβαση του 

έργου 
ΝΑΙ 

    

  
22 

Το υλικό της διαδικτυακής πύλης να παρουσιάζεται σε διακριτές ενότητες 
ΝΑΙ 

    

  
23 Η πλοήγηση στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να δομείται σε κατηγορίες υλικού, και να 

προβάλλονται με την επιλογή τους και πάνω σε χάρτη με διακριτό σημείο κάθε φορά 
ΝΑΙ 

    

  
24 

Να αναφερθεί η θεματική κατηγοριοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος  
ΝΑΙ 

    

  Τεχνικά χαρακτηριστικά διαδικτυακής πύλης       

    Αρχιτεκτονική       

  
25 Η αρχιτεκτονική υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος να ακολουθεί το λογικό μοντέλο 

του 3–tier 
ΝΑΙ 

    

  
26 

Η λογική διάρθρωση του λογισμικού να προσδίδει ευελιξία στο σύστημα επιτρέποντας την 
υλοποίηση διαφόρων σεναρίων φυσικής εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγώντας σε ένα 
σύστημα καλά δομημένο, σταθερό, ανοιχτό, εύκολα συντηρήσιμο και επεκτάσιμο. 

ΝΑΙ 
    



 

 

 

 

 

 

  
  

Διαλειτουργικότητα:       

  
27 Διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν για το έργο 

(Διαδικτυακή πύλη, εφαρμογή κινητών συσκευών Αpp, οθόνες αφής). 
ΝΑΙ 

    

  
28 Να αναφερθούν τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα για την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 

που θα  εξασφαλίζουν αξιοπιστία, ταχύτητα και επεκτασιμότητα 
ΝΑΙ 

    

  
29 Τo οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κλιπ κ.α.) θα πρέπει να έχει και 

απευθείας σύνδεσμο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους δικτυακούς τόπους. 
ΝΑΙ 

    

  
  

Πολυκαναλική Διάθεση:        

  
30 Το πληροφοριακό σύστημα να διαθέτει υπηρεσίες στο διαδίκτυο μέσω κινητών συσκευών 

(smartphones, tablets), υπολογιστών.  
ΝΑΙ 

    

  
31 Οι υπηρεσίες να παρέχονται μέσω διαδικτύου και να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι εφικτή η χρήση τους από πληθώρα φορητών μέσων μέσω φυλλομετρητή.  
ΝΑΙ 

    

  
32  Το περιεχόμενο των εφαρμογών θα πρέπει να ενημερώνεται αυτόματα σύμφωνα με το 

περιεχόμενο του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση. 
ΝΑΙ 

    

  
  

Ανοιχτά πρότυπα - ανοιχτά δεδομένα       

  
33 Το πληροφοριακό σύστημα να βασίζεται σε πρότυπα που διατίθενται δωρεάν. Να αναφερθούν 

τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα 
ΝΑΙ 

    

  
34 

Η ανάπτυξη λογισμικού  να γίνει με χρήση ανοιχτών προτύπων ώστε να δύναται να 
παραχωρείται το δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης και αναδιανομής του λογισμικού χωρίς 
περιορισμούς. 

ΝΑΙ 
    



 

 

 

 

 

 

  
35 

Διάθεση υλικού με άδεια Ανοιχτού Περιεχομένου Creative Commons  “Αναφορά Δημιουργού - 
Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0), όπου αυτό είναι επιτρεπτό από τους 
εμπλεκόμενους φορείς των σημείων ενδιαφέροντος 

ΝΑΙ 
    

  
36 Έλεγχος - επιβεβαίωση υλικού αν υπόκειται σε εκκαθαρισμένα πνευματικά δικαιώματα σε 

δεδομένα και περιεχόμενο 
ΝΑΙ 

    

  
37 Απόθεση δεδομένων και περιεχομένου σε σταθερό URI, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς, με 

δυνατότητα περαιτέρω χρήσης. 
ΝΑΙ 

    

  
  

Ασφάλεια πληροφοριακού συστήματος:       

  
38 Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της Ασφάλειας πληροφοριών 

(Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα, Εμπιστευτικότητα) 
ΝΑΙ 

    

39 Διαμεσολάβηση firewall για τη διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων στο Internet, καθώς και 
την απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου.  

40 

Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα όπου αυτό είναι απαραίτητο 
(όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση γίνεται με χρήση username/ password 
και πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης μέσω διεύθυνσης IP και domain 
name.  

 

41 Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database 
authentication) επιπλέον τυχόν ταυτοποίησης από το λειτουργικό σύστημα  

  
42 

Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της Προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Ικανοποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ΓΚΠΔ – GDPR) 

ΝΑΙ 
    

  
43 Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της Προστασίας δεδομένων 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Οδηγία 2009/136/ΕΚ) 
ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  
44 Το πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να υποστηρίζει σύστημα ασφάλειας που θα λαμβάνει 

υπόψη ομάδες χρηστών με διαφορετικά/διαβαθμισμένα δικαιώματα  
ΝΑΙ 

    

  
  

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου:       

  
45 

Να αναφερθεί και να περιγραφεί η ολοκληρωμένη λύση για το σχεδιασμό, οργάνωση, 
διαχείριση, επισκόπηση, ανάρτηση και ενημέρωση διαδικτυακού τόπου, που να εξασφαλίζει τη 
συχνή ανανέωση και δυναμική παρουσίαση του περιεχομένου. 

ΝΑΙ 
    

  
46 Σύστημα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή υποχρεωτική χρήση ανοικτών 

προτύπων  
ΝΑΙ 

    

  
47 

Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 
επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων 
λογισμικού. 

ΝΑΙ 
    

  
48 

Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ κεντρικών 
συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την 
ευκολία στην επεκτασιμότητα, αλλά και στη συντήρησή του. 

ΝΑΙ 
    

  

49 

Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων ανοιχτού λογισμικού (RDBMS) 
για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την 
εναπόθεση δεδομένων από τους χρήστες και θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, 
πρέπει να διασφαλιστεί η αυξημένη διαθεσιμότητα και πρόσβαση των χρηστών στα διαθέσιμα 
δεδομένα.  

ΝΑΙ 

    

  
50 Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας των χρηστών για την αποδοτική χρήση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών και την ευκολία εκμάθησής τους. 
ΝΑΙ 

    

  
51  Ύπαρξη πλήρους περιβάλλοντος ασφαλούς τροποποίησης και επέκτασης των εφαρμογών την 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει. 
ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  
52 Σχεδιασμός και υλοποίηση με βασική Αρχή την οικονομία πόρων αλλά και τη βέλτιστη απόδοση 

της διαδικτυακής πύλης. 
ΝΑΙ 

    

  
53 

Όπου απαιτείται είσοδος χρήστη με κωδικούς θα πρέπει να γίνεται άπαξ για το σύνολο των 
νέων εφαρμογών και να μην χρειάζεται σε καμιά περίπτωση επανεισαγωγή του κωδικού (Single 
Sign On). 

ΝΑΙ 
    

  
54 

Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνεται μέσα από ενσωματωμένο editor 
(WYSIWYG) και να υποστηρίζονται διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, 
στοιχείων φορμών, κλπ.). 

ΝΑΙ 
    

  
55 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διαχείριση πολλαπλών εκδόσεων για κάθε κατηγορία 

περιεχομένου. ΝΑΙ     

  

56 

Δυνατότητα διαχείρισης κατηγοριών περιεχομένου που αφορούν σε εκδηλώσεις  -  
ανακοινώσεις. Η διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται από ένα κεντρικό σημείο με δυνατότητα 
εισαγωγής ή τροποποίησης/διαγραφής των υπαρχόντων, ενώ θα υποστηρίζεται διάθεση αυτών 
μέσω τεχνολογίας RSS feed. 

ΝΑΙ 
    

  

57 

Πλήρης υποστήριξη των τεχνικών χαρακτηριστικών που απαιτείται να ενσωματώνονται στο 
CMS, ώστε να υποστηρίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειών Search Engine 
Optimization. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
• Title Tag customization 
• Static, Keyword-rich URL’s 
• Meta Tag customization 
• Headings customization 
• 404 Error friendly pages 

ΝΑΙ 

    

  
58 Εκτύπωση σελίδας/κειμένου. Όταν τυπώνεται μία σελίδα, θα πρέπει να εκτυπώνονται μόνο το 

περιεχόμενο αυτής, χωρίς το υπόλοιπο εικαστικό Layout της σελίδας. 
ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  
59 Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα για διαχείριση (δημιουργία - κατάργηση) των 

εσωτερικών συνδέσμων (hyperlinks). 
ΝΑΙ 

    

  
60 

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης δυναμικών σελίδων. 
ΝΑΙ 

    

  
61 Θα πρέπει να υποστηρίζεται η δημιουργία και διαχείριση καταλόγων δεδομένων, με δυναμικό 

και ευέλικτο τρόπο. 
ΝΑΙ 

    
  62 Θα πρέπει να υποστηρίζεται λειτουργία αναβαθμισμένης αναζήτησης. ΝΑΙ     

  
63 

Χρήση από σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones, tablets) 
ΝΑΙ 

    

  
64 

Χρήση από ΑμεΑ 
ΝΑΙ 

    

Κ.1.4 
Δημιουργία κεντρικής εφαρμογής – κυνήγι θησαυρού για φορητές συσκευές (app σε iOS  και 
Android)       

  Η εφαρμογή κινητών συσκευών (App)       

  

1 

Μέσω των κινητών τους συσκευών οι επισκέπτες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια 
της ξενάγησης. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές (Android, iOS) να αξιοποιεί λειτουργίες και 
εργαλεία του πληροφοριακού συστήματος που περιεγράφηκαν στην προηγουμένη ενότητα, 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των συσκευών αυτών (smartphones, tablets κ.α.) 

ΝΑΙ 

    

  
2 Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε 

δίκτυο internet 
ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  
3 

Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google play/apple store).  
ΝΑΙ 

    

  
4 

Η εφαρμογή να περιέχει πληροφορίες για τα 5 σημεία ενδιαφέροντος της πολιτιστικής  
διαδρομής για τον Ελευθέριο Βενιζέλο τόσο από τουριστική σκοπιά όσο και από πολιτιστική, τα 
οποία θα απεικονίζονται πάνω σε διαδραστικό χάρτη μέσω Google Maps. 

ΝΑΙ 
    

    Γενικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής (App)       

  
5 

Να είναι σε όσες γλώσσες υπάρχουν και στην διαδικτυακή πύλη 
ΝΑΙ 

    

  
6 

Να είναι ικανή να εντοπίζει αυτόματα τη θέση του χρήστη στο χάρτη και να του εμφανίζει 
σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. κτίρια, αντικείμενα κλπ) σε μια γεωγραφική ακτίνα που θα μπορεί 
να ορίζεται από τον ίδιο.  

ΝΑΙ 
    

  
7 

Τα σημεία ενδιαφέροντος να παρουσιάζονται σε θεματικές κατηγορίες, π.χ. με διαφορετικό 
χρώμα ή σχήμα. και να είναι εφικτό ο χρήστης να επιλέξει κάποιο από αυτά τα σημεία, ώστε να 
του παρασχεθούν επιπλέον πληροφορίες. 

ΝΑΙ 
    

  
8 Να είναι ικανή να εμφανίζει στο χάρτη τη συντομότερη διαδρομή από το γεωγραφικό σημείο 

που ο χρήστης βρίσκεται προς οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος επιλέγει. 
ΝΑΙ 

    

  
9 Ο χάρτης να είναι διαδραστικός και να επιτρέπει την κύλιση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση 

καθώς και να υποστηρίζει λειτουργίες μεγέθυνσης, σμίκρυνσης κ.ά.. 
ΝΑΙ 

    

  
10 

Ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αφήνει σχόλια και να προτείνει αλλαγές- βελτιώσεις στις 
διαδρομές ή στο περιεχόμενο του σημείου ενδιαφέροντος, μέσω της ίδιας εφαρμογής που θα 
χρησιμοποιεί η διαδικτυακή πύλη. 

ΝΑΙ 
    

  
11 Τα σχόλια χρηστών μέσω της πύλης  ή μέσω της εφαρμογής να είναι ενιαία ανά σημείο 

ενδιαφέροντος. 
ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

  
12 Το πληροφοριακό υλικό θα λαμβάνεται από την διαδικτυακή πύλη, αυτοματοποιημένα. ΝΑΙ     

  
13 

Όλο το πληροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίες κ.α.) που θα περιέχεται στην διαδικτυακή 
πύλη και στην εφαρμογή για κινητά, να είναι πλήρως συγχρονισμένα ΝΑΙ     

  
14 Ενιαίο γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) με χρήση καρτελών (tabs) ΝΑΙ     

  
15 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα απόκρισης και στην 
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων από την πλευρά της συσκευής ΝΑΙ     

  
16 Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να 

την φορτώσουν και εγκαταστήσουν στη συσκευή τους ΝΑΙ     

  
17 

Η εφαρμογή να αποτελείται από εργαλεία τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης και 
αναζήτησης στο χάρτη μέσω εστίασης και μετακίνησης μέχρι το επίπεδο δρόμου ΝΑΙ     

  
18 Τα γεωγραφικά υπόβαθρα της υπηρεσίας να παρέχονται δωρεάν και να είναι ευρείας χρήσεως. ΝΑΙ     

    Περιεχόμενο της εφαρμογής (App)       

  
19 

Η εφαρμογή να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κυρίες κατηγορίες (Προβολή Θέσης,   
Χάρτης των Χανίων: (region map), Γνωρίστε τα 5 Σημεία Ενδιαφέροντος,  Διαδρομές (Routes), 
Χρήσιμες Πληροφορίες - (Tourist - Emergency – Weather Info)) 

ΝΑΙ     

  
20 Να μπορούν να προστεθούν επιμέρους λειτουργίες ή/και να τροποποιηθούν οι 

προαναφερόμενες πριν την παράδοση της εφαρμογής ΝΑΙ     



 

 

 

 

 

 

  

21 

Κάθε σημείο ενδιαφέροντος να βασίζεται σε πληροφορία θέσης (γεωχωρικά στοιχεία) καθώς 
και σε πληροφορίες. Η προβολή της πληροφορίας για οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος θα 
συνοδεύεται από περιγραφική πληροφορία 100 λέξεων (+/-25%), από 1 έως 3 λήψεις 
(φωτογραφίες) ή/και άλλες πληροφορίες κατά περίπτωση (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, ώρες 
λειτουργίας κ.τ.λ.).  
Για κάθε σημείο ενδιαφέροντος μπορούν να παρουσιάζονται ενδεικτικά οι ακόλουθες 
πληροφορίες 
1. Τίτλος 
2. Σύντομη περιγραφή 
3. Αναλυτική περιγραφή (π.χ. κείμενα, links) 
4. Βασική φωτογραφία 
5. Φωτογραφίες 
6. Θέση στον Χάρτη 

ΝΑΙ 

    

  Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής (App)       

  
23 

GPS / internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων του χρήστη και των αντίστοιχων 
συντεταγμένων για τα αξιοθέατα (coarse network based location, fine gps location). ΝΑΙ     

  
24 

 RSS: μέσω RSS και ενός συστήματος ανάγνωσης rss, τα νέα θα μπορούν να εμφανίζονται στη 
συσκευή του χρήστη. ΝΑΙ     

  
25  Χάρτες (η άδεια χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται) ΝΑΙ     

  
26 

Η εφαρμογή να είναι συμβατή και να λειτουργεί με απόλυτη συμβατότητα και ευχρηστία και σε 
υπολογιστή-ταμπλέτα (tablet pc) με λειτουργικό σύστημα android, IOS  ΝΑΙ     



 

 

 

 

 

 

  
27 Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής να παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων ΝΑΙ     

  
28 Η εφαρμογή  να προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες. ΝΑΙ     

  
29 

Να διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις στη 
συσκευή και γενικότερα να μην την επιβαρύνει σε χρήση CPU και RAM ΝΑΙ     

  
30 

Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων  και ειδοποίησης του χρήστη προκειμένου να 
προβεί σε διαδικασία update/ αναβάθμιση ΝΑΙ     

Κ.1.5 Προσαρμογή – επέκταση Βάσης Δεδομένων για αποθήκευση ψηφιακού υλικού       

 1 Ανάλυση και προσδιορισμός του επιπέδου περιγραφής των νέων τεκμηρίων ΝΑΙ   

 2 Απόδοση αρίθμησης στο αρχειακό δένδρο και δημιουργία μάσκας αρίθμησης τεκμηρίων. 
ΝΑΙ 

  

 3 Δημιουργία νέων ευρετηρίων κωδικοποιημένων στοιχείων  
ΝΑΙ 

  

 4 
Επέκταση του αρχειακού δένδρου σύμφωνα με το πρότυπο ISAD για την τοποθέτηση του νέου 
υλικού 

ΝΑΙ 
  

 5 

Δημιουργία νέων καρτελών καταλογογράφησης τεκμηρίων σύμφωνα με το πρότυπο 
τεκμηρίωσης UNIMARC όπως έχει συμφωνηθεί με το προσωπικό του ιδρύματος κατά την 
ανάλυση που έχει προηγηθεί.  

ΝΑΙ 

  

 6 Διασύνδεση νέων καρτελών με ευρετήρια. 
ΝΑΙ 

  



 

 

 

 

 

 

 7 
Έλεγχος παραμετροποίησης συστήματος, καλής λειτουργίας και δυνατότητα ενσωμάτωσης 
αλλαγών ή/και επεκτάσεων της εφαρμογής. 

ΝΑΙ 
  

 8 Ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης με λήψη backup και σχεδιασμό διαδικασιών επιστροφής 
ΝΑΙ 

  

 9 Παραμετροποίηση file server ιδρύματος και δημιουργία χώρου εναπόθεσης ψηφιακών αρχείων 
ΝΑΙ 

  

 10 
Παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού συστήματος και δημιουργία διαδικασιών 
υποβοήθησης ψηφιοποίησης 

ΝΑΙ 
  

 11 
Παραμετροποίηση κόμβου αναζητήσεων και προβολής αρχειακού υλικού του ιδρύματος για την 
προβολή του νέου υλικού 

ΝΑΙ 
  

Κ.1.6 
Δημιουργία ψηφιακής-διαδραστικής εφαρμογής με θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως πνευματικό 
άνθρωπο - Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων    

 
 Περιεχόμενο εφαρμογής    

 
1 

Ψηφιακή εφαρμογή-παιχνίδι με θέμα τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως άνθρωπο του πνεύματος 
(δημοσιογράφος, εκδότης, αναγνώστης, γλωσσομαθής, νομικός, δικηγόρος, κ.α.) 

ΝΑΙ 
  

 
2 

Θα παρουσιάζονται ποικίλες μορφές πρωτότυπου αρχειακού και λοιπού υλικού (βιβλίων, 
αρχείων, δικογραφίες, εφημερίδες, φωτογραφιών, κ.α.) της Βιβλιοθήκης Βενιζέλου, που 
βρίσκεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 

ΝΑΙ 

  

 
3 Συγγραφή και παρουσίαση σεναρίου της εφαρμογής  

ΝΑΙ 
  

 
4 Παρουσίαση εκπαιδευτική διάστασης της εφαρμογής  

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

 
5 Ηλικιακό φάσμα (ηλικίες 7-12, 13-17) εκπαιδευτικής εφαρμογής 

ΝΑΙ 
  

 
6 Quiz – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

ΝΑΙ 
  

 
 Γενικές προδιαγραφές εφαρμογής για οθόνη αφής   

  

 
7 Ποσότητα 1   

 
8 Μοντέλο (Να αναφερθεί) ΝΑΙ   

 
9 Μέγεθος Οθόνης: ≥ 65"   

 
10 Πραγματική ανάλυση: 4K   

 
11 Φωτεινότητα: 

≥ 
400cd/m2   

 

12 
Δυναμικός λόγος αντίθεσης: 

≥  1,300:1, 
3,000:1 
(DCR)   

 
13 

Ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, ώστε οι ενέργειες του χρήστη να εκτελούνται άμεσα, δίχως 

καθυστέρηση 

ΝΑΙ 

  



 

 

 

 

 

 

 

14 

Τύπος Συστήματος Αφής (Touch): 

IR(Infrared) 
LED με 

υποστήριξ
η 

ταυτόχρον
ης επαφής 
10 σημείων   

 
15 Χρόνος απόκρισης: ≤ 20ms   

 
16 Ακρίβεια: (mm) 

Να 
αναφερθέι   

 
17 

Interface: 

USB 2.0 
Full Speed 
(12Mbps)   

 
18 Πάχος Προστατευτικού Τζαμιου (Protection Glass Thickness): 

Να 
αναφερθέι   

 
19 Φωτοπερατότητα Προστατευτικού Τζαμιου (Protection Glass Transmission): 

Να 
αναφερθέι   

 

20 
Υποστήριξη Λειτουργικού Συστήματος: 

Windows 
XP /  Vista / 

7   



 

 

 

 

 

 

 
21 

Είσοδοι-Έξοδοι:   
RS232, HDMI/DVI, RGB, Component, S-Videο, RJ45 ΝΑΙ   

 
 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Διαδραστικής Εφαρμογής    

 
22 Ποσότητα 1   

 
23 Μοντέλο (Να αναφερθεί) ΝΑΙ   

 

24 

Επεξεργαστής  

Intel Core 
i3 ή 

ισοδύναμο
ς   

 
25 Μέγεθος Μνήμης  ≥ 4Gb   

 
26 Σκληρός Δίσκος  ≥ 500Gb   

 
27 CD ROM Drive εσωτερικό  ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 

28 

Ενσωματωμένες Ι/Ο Θύρες 

≥ 4 USB, 1 x 
HDMI 1.4, 

να 
αναφερθο

ύν οι 
επιπλέον   

 
29 Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής κάρτας οθόνης NAI   

 
30 Κάρτα Δικτύου Fast Ethernet 10/100/1000 NAI   

 
 Βάση Διαδραστικού Τραπεζιού    

 
31 Τύπος βάσης:  

Επιδαπέδι
α   

 
32 Κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό ΝΑΙ   

 

33 

Να διαθέτει στο επάνω επίπεδο μέρος της κατάλληλη «πατούρα» ώστε να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση της οθόνης, σε επίπεδη διάταξη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε τροποποίηση 
στη βάση ΝΑΙ   

 
34 Να διαθέτει, εσωτερικά, ειδικό κανάλι για το πέρασμα των καλωδιώσεων ΝΑΙ   

 
35 Να διαθέτει εσωτερικά ειδικά διαμορφωμένο χώρο για για την τοποθέτηση Η/Υ. ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 
36 

Ενσωματωμένο τροφοδοσία ρεύματος δύο παροχών  με εξωτερικό διακόπτη On/Off και 
ασφάλεια.  ΝΑΙ   

 
37 

Ειδικές περσίδες εξαερισμού και σύστημα επαγωγής του θερμού αέρα που θα αναπτύσσεται 
στο εσωτερικό λόγο των ηλεκτρονικών συσκευών ΝΑΙ   

 
38 

Εγκατεστημένα 2 ενεργά ηχεία τουλάχιστον 10W για την αναπαραγωγή του ήχου της 
εφαρμογής ΝΑΙ   

 
39 Να συμπεριληφθεί στην προσφορά σχέδιο της βάσης ΝΑΙ   

Κ.1.7 
Εφαρμογή για φορητές συσκευές (app σε iOS και Android) διαδραστικής ξενάγησης στην Οικία-
Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (AR)    

 
1 Οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ή χωρίς τη σύνδεση σε 

δίκτυο internet 
ΝΑΙ 

  

 
2 

Η εφαρμογή να είναι διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (google play/apple store).  
ΝΑΙ 

  

 
3 Η εφαρμογή να περιέχει πληροφορίες για τα εκθέματα που παρουσιάζονται στην Οικία-

Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) 
ΝΑΙ 

  

 
4 Η εφαρμογή θα ενεργοποιείται μέσω ειδικής σήμανσης μέσω ενημερωτικών πινακίδων που θα 

υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία στην περιοχή της διαδρομής. 
ΝΑΙ 

  

 
5 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης όπως 
κινητών τηλεφώνων, tablet, κλπ. 

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

 

6 

Μέσω των κινητών τους συσκευών οι επισκέπτες να έχουν πλήρη πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό 
(φωτογραφίες, βίντεο) που αξιοποιείται και δημιουργεί αφορμές για διάλογο κατά την διάρκεια 
της ξενάγησης. Η εφαρμογή για φορητές συσκευές (Android, iOS) να αξιοποιεί λειτουργίες και 
εργαλεία του πληροφοριακού συστήματος που περιεγράφηκαν στην προηγουμένη ενότητα, 
κατάλληλα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των συσκευών αυτών (smartphones, tablets κ.α.) 

ΝΑΙ 

  

 
7 Ενιαίο γραφικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (GUI) με χρήση καρτελών (tabs) 

ΝΑΙ 
  

 
8 

Η εφαρμογή θα σχεδιαστεί δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτητα απόκρισης και στην 
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων από την πλευρά της συσκευής 

ΝΑΙ 
  

 
9 

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να 
την φορτώσουν και εγκαταστήσουν στη συσκευή τους 

ΝΑΙ 
  

 
10 

Η εφαρμογή να αποτελείται από εργαλεία τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα περιήγησης και 
αναζήτησης στο χάρτη μέσω εστίασης και μετακίνησης μέχρι το επίπεδο δρόμου 

ΝΑΙ 
  

 
11 

GPS / internet για τον εντοπισμό των συντεταγμένων του χρήστη και των αντίστοιχων 
συντεταγμένων για τα αξιοθέατα (coarse network based location, fine gps location). 

ΝΑΙ 
  

 
12 

Η εφαρμογή να είναι συμβατή και να λειτουργεί με απόλυτη συμβατότητα και ευχρηστία και σε 
υπολογιστή-ταμπλέτα (tablet pc) με λειτουργικό σύστημα android, IOS  

ΝΑΙ 
  

 
13 Ο τρόπος ανάπτυξης της εφαρμογής να παρέχει τη δυνατότητα αναβαθμίσεων 

ΝΑΙ 
  

 
14 Η εφαρμογή  να προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες. 

ΝΑΙ 
  

 
15 

Να διατηρεί ένα σχετικά μικρό μέγεθος, έτσι ώστε να μην προκαλεί καθυστερήσεις στη συσκευή 
και γενικότερα να μην την επιβαρύνει σε χρήση CPU και RAM 

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

 
16 

Να διαθέτει αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων  και ειδοποίησης του χρήστη προκειμένου να 
προβεί σε διαδικασία update/ αναβάθμιση 

ΝΑΙ 
  

 
 

Σήμανση με τεχνολογία beacon      

 
17 

Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα οκτώ (18) θέσεων σήμανσης με τη χρήση της τεχνολογίας 
Beacon 

ΝΑΙ 
  

 
18 

Δυνατότητα συσκευών να επικοινωνήσουν ασύρματα, μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης, 
αμφίδρομα με άλλες συσκευές (πχ Smartphone).  

ΝΑΙ 
  

 
19 

Δυνατότητα να μεταδίδουν μικροσκοπικά ραδιοσήματα τα οποία μπορούν να λάβουν και να 
ερμηνεύσουν τα smartphones, ξεκλειδώνοντας την αναγνώριση μέσω μικρο-εντοπισμού και 
βάσει περιεχομένου.  

ΝΑΙ 

  

 
20 Δυνατότητα να λειτουργεί με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο 

ΝΑΙ 
  

 
21 Tο μέγιστο εύρος του σήματος εκπομπής να εξαρτάται από τη ρύθμιση ισχύος μετάδοσης 

ΝΑΙ 
  

 
22 Να αναφερθεί η προεπιλεγμένη ισχύς εκπομπής σε dBm  

ΝΑΙ 
  

 
23 Να αναφερθεί το εύρος απόστασης της εκπομπής του σήματος 

ΝΑΙ 
  

 
24 

Το επίπεδο ισχύος μετάδοσης να μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη με χρήση σχετικής 
εφαρμογής 

ΝΑΙ 
  

 
 

Εφαρμογή προβολής σημείων σε επαυξημένη πραγματικότητα  (AR-Augmented Reality) 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
25 18 σημεία με τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) 

ΝΑΙ 
  

 
26 

Ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος του οποίου όμως η πραγματικότητα είναι 
επαυξημένη με τη προβολή πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων ή χώρων 
σχεδιασμένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

ΝΑΙ 

  

 
27 

Οι προβολές δεδομένων είναι δυνατές είτε από τις οθόνες κινητών συσκευών είτε από ειδικά 
γυαλιά προβολής Augmented Reality 

ΝΑΙ 
  

 
28 Χρήση  augmented reality εφαρμογή με sdk αρχείο, που θα κατεβαίνει στην φορητή συσκευή 

ΝΑΙ 
  

 
29 Το ψηφιακό περιεχόμενο που θα επαυξάνει τον πραγματικό χώρο θα είναι αποθηκευμένο στο 

app 
ΝΑΙ 

  

 
30 

Το περιεχόμενο να μεταφέρεται στην εφαρμογή όταν αυτή το ζητήσει μέσω ασυρμάτων 
δικτύων IP (WiFi, 4G) και να μπορεί να αποθηκεύεται προσωρινά στην συσκευή (caching) έτσι 
ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμο αν ζητηθεί ξανά 

ΝΑΙ 

  

 
31 Χρήση κάμερας κινητού σε προκαθορισμένες εικόνες στόχου (Markers/Image Targets) 

ΝΑΙ 
  

 
32 Προσωποποιημένη πληροφόρηση ανάλογα με τα ενδιαφέροντα – προφίλ του επισκέπτη 

ΝΑΙ 
  

 
33 Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά  

ΝΑΙ 
  

 
34 Επικοινωνία εφαρμογής με beacons  

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

Κ.1.8 
Δημιουργία ψηφιακής - διαδραστικής εφαρμογής στην Οικία Βενιζέλου (Μουρνιές, Χανιά) με θέμα τα νεανικά 
χρόνια του Βενιζέλου.       

 
 Περιεχόμενο εφαρμογής     

 
1 Η θεματική θα αφορά στα νεανικά χρόνια του Βενιζέλου και την αντίστοιχη ιστορική περίοδο.  

ΝΑΙ   

 
2 

Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα και να συλλέξει πληροφορίες για τη θεματική μέσα από τη 
συνδυασμένη και αρμονική χρήση κειμένου, φωτογραφιών, κινούμενων γραφικών και ήχου, 
βίντεο αλλά και να εμβαθύνει στην πληροφορία συμμετέχοντας σ’ ένα παιχνίδι γνώσεων. 

ΝΑΙ 
  

 
3 Συγγραφή και παρουσίαση σεναρίου της εφαρμογής  

ΝΑΙ   

 
4 Παρουσίαση εκπαιδευτική διάστασης της εφαρμογής  

ΝΑΙ   

 
5 Ηλικιακό φάσμα (ηλικίες 7-12, 13-17) εκπαιδευτικής εφαρμογής 

ΝΑΙ   

 
6 Quiz – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  

ΝΑΙ   

 
 Γενικές προδιαγραφές εφαρμογής για οθόνη αφής     

 
7 

Η εφαρμογή θα ενσωματώνει υποσύστημα βοήθειας, με τη χρήση ενδεικτικών οθονών, 
κειμένου και ήχου. 

ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 
8 

Ευρηματικό σενάριο και η απεικόνιση της πληροφορίας θα προβλέπει τη συμμετοχή του χρήστη 

στην ανακάλυψη των στοιχείων που παρουσιάζονται 

ΝΑΙ 
  

 

9 

Θα περιλαμβάνει πολυμεσικές παρουσιάσεις που ενσωματώνουν και παρουσιάζουν μέσα από 

ένα ενιαίο, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον χάρτες, έξυπνα γραφικά, μουσική, 

φωτογραφικό υλικό και επιμελημένα κείμενα.  

ΝΑΙ 

  

 
10 

Η υλοποίηση των συνδέσμων μεταξύ των περιεχομένων πληροφοριών θα γίνεται με τρόπο 

τέτοιο, ώστε να είναι εργονομική η αναζήτηση πληροφοριών από τον χρήστη.  

ΝΑΙ 
  

 
11 

Ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, ώστε οι ενέργειες του χρήστη να εκτελούνται άμεσα, δίχως 

καθυστέρηση 

ΝΑΙ 
  

 
12 Επιλογή γλώσσας  ΝΑΙ   

 
13 Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι ευκρινής, σταθερή και απλή ΝΑΙ   

 
14 Η δομή της κάθε εφαρμογής θα είναι σαφής και εύληπτη για το χρήστη ΝΑΙ   

 
15 Δημιουργία και παρουσίαση prototypes και mockups της εφαρμογής ΝΑΙ   

 
16 Ελκυστικό γραφιστικό περιβάλλον  ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 
17 Γραφιστική ενότητα με τις άλλες ψηφιακές εφαρμογές  ΝΑΙ   

 
18 Παροχή ηχητικής υποβοήθησης  ΝΑΙ   

 
19 Σχεδιασμένη για χρήση από ΑΜΕΑ ΝΑΙ   

 
20 Χρωματισμοί για χρήση και θέαση σε κάθε ειδική συνθήκη ΝΑΙ   

Κ.1.9 
Δημιουργία ψηφιακής-διαδραστικής εφαρμογής στο Στρατηγείο Επανάστασης του Θερίσου για τα γεγονότα του 
Θερίσου (1905).    

 
 Περιεχόμενο εφαρμογής    

 
1 Θα παρουσιάζονται ποικίλες μορφές πρωτότυπου αρχειακού και λοιπού υλικού (εφημερίδες, 

έντυπο υλικό, γραμματόσημα, ταχυδρομικές κάρτες, φωτογραφίες, χάρτες, κ.α.),  
ΝΑΙ   

 
2 

Ανάδειξη  των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια της επανάστασης του Θερίσου (1905) και 
τον καθοριστικό ρόλο της στην πορεία προς την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα το 1913. 

ΝΑΙ   

 
3 Συγγραφή και παρουσίαση σεναρίου της εφαρμογής  

ΝΑΙ   

 
 Γενικές προδιαγραφές εφαρμογής για οθόνη αφής     

 
4 

Η εφαρμογή θα ενσωματώνει υποσύστημα βοήθειας, με τη χρήση ενδεικτικών οθονών, 
κειμένου και ήχου. 

ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 
5 

Ευρηματικό σενάριο και η απεικόνιση της πληροφορίας θα προβλέπει τη συμμετοχή του χρήστη 

στην ανακάλυψη των στοιχείων που παρουσιάζονται 

ΝΑΙ 
  

 

6 

Θα περιλαμβάνει πολυμεσικές παρουσιάσεις που ενσωματώνουν και παρουσιάζουν μέσα από 

ένα ενιαίο, εύχρηστο και διαδραστικό περιβάλλον χάρτες, έξυπνα γραφικά, μουσική, 

φωτογραφικό υλικό και επιμελημένα κείμενα.  

ΝΑΙ 

  

 
7 

Η υλοποίηση των συνδέσμων μεταξύ των περιεχομένων πληροφοριών θα γίνεται με τρόπο 

τέτοιο, ώστε να είναι εργονομική η αναζήτηση πληροφοριών από τον χρήστη.  

ΝΑΙ 
  

 
8 

Ελάχιστη υπολογιστική δύναμη, ώστε οι ενέργειες του χρήστη να εκτελούνται άμεσα, δίχως 

καθυστέρηση 

ΝΑΙ 
  

 
9 Επιλογή γλώσσας  ΝΑΙ   

 
10 Η μέθοδος πλοήγησης θα είναι ευκρινής, σταθερή και απλή ΝΑΙ   

 
11 Η δομή της κάθε εφαρμογής θα είναι σαφής και εύληπτη για το χρήστη ΝΑΙ   

 
12 Δημιουργία και παρουσίαση prototypes και mockups της εφαρμογής ΝΑΙ   

 
13 Ελκυστικό γραφιστικό περιβάλλον  ΝΑΙ   



 

 

 

 

 

 

 
14 Γραφιστική ενότητα με τις άλλες ψηφιακές εφαρμογές  ΝΑΙ   

 
15 Παροχή ηχητικής υποβοήθησης  ΝΑΙ   

 
16 Σχεδιασμένη για χρήση από ΑΜΕΑ ΝΑΙ   

 
17 Χρωματισμοί για χρήση και θέαση σε κάθε ειδική συνθήκη ΝΑΙ   

Κ.1.10 
Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού    

 
 Οθόνες αφής:  δύο (2) οθόνες αφής      

 
1 

Οθόνη αφής    

 

ΝΑΙ 
>= 42 
ιντσών 

  

 
2 

Ευκρίνεια οθόνης  

 

ΝΑΙ 
>= Full HD   

 
3 

Επεξεργαστής ισχύς  

 

ΝΑΙ 
>= 

2.40GHz 
  

 
4 

Αριθμός πυρήνων (Cores)  

 

ΝΑΙ 
>=  2   



 

 

 

 

 

 

 
5 

Αριθμός νημάτων  (Threats)  

 

ΝΑΙ 
>=  2   

 
6 

Μνήμη  

 

ΝΑΙ 
>=  4 GB 

DDR4 
  

 
7 

Αποθηκευτικό μέσο (SSD)  

 

ΝΑΙ 
>= 256 GB   

 

8 
Κάρτα Γραφικών  

 

ΝΑΙ 
>= Υψηλής 
ανάλυσης 

(HD) 

  

 
9 Ηχεία ΝΑΙ   

 
10 

Συνδεσιμότητα Τουλάχιστον  LAN,   

 

ΝΑΙ  
>=2 USB   

 

11 
Λειτουργικό Σύστημα:  

 

ΝΑΙ 
Τελευταία 

επαγγελματ
ική έκδοση 

(64bit) 

  

 
12 

Εγγύηση υπολογιστικού συστήματος   

 

ΝΑΙ  
>=  3 έτη   

 
13 

Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)  

 

ΝΑΙ 
>= 1000VA   



 

 

 

 

 

 

 
14 

Κατασκευή από ανθεκτικό υλικό για χρήση σε εσωτερικό χώρο, φιλικό για ΑμεΑ  

 

ΝΑΙ 
  

 
15 Δυνατότητα τοποθέτησης σήμανσης έργου (αυτοκόλλητο ή ταμπέλα ή άλλο). 

ΝΑΙ 
  

 
 Υποδομή Wifi 

 
  

 
16 Access points 

ΝΑΙ 
Αριθμός 12   

 
17 Ταχύτητα WiFi     N450 ΝΑΙ 

  

 
18 Wifi Band     Single 

ΝΑΙ 
  

 
19 Wireless Standard     802.11 b/g/n 

ΝΑΙ 
  

 
20 Συχνότητα Λειτουργίας     2.4GHz 

ΝΑΙ 
  

 
21 Θύρες Δικτύου     1 

ΝΑΙ 
  

 
22 Πρότυπα Ασφαλείας     64-128-152-bit WEP/ WPA-WPA2/ WPA-PSK/WPA2-PSK 

ΝΑΙ 
  

 
23 Κεραία 3 Omni εξωτερικές αποσπώμενες 5dbi 

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

 
24 POE      

ΝΑΙ 
  

 
25 Πρόσθετα Χαρακτηριστικά     Access Point/ Repeater (Range Extender)/ Bridge with AP/ Client/ 

ΝΑΙ 
  

 
26 Multi-SSID/ Πλήκτρα: WPS/ Reset/ Power On-Off Παθητικό PoE έως 30 μέτρα 

 

ΝΑΙ 
  

 
27 Περιεχόμενα Συσκευασίας     Wireless Access Point Tp-Link/ Καλώδιο Ethernet/ Παθητικό PoE 

injector 

ΝΑΙ 
  

 
28 Διαστάσεις L x W x H     129.93 x 194.82 x 36.2mm  

ΝΑΙ 
  

Κ.1.11 Εκπαίδευση προσωπικού -  Πιλοτική λειτουργία    

   Υπηρεσίες Εκπαίδευσης     

 
1 20 ώρες εκπαίδευσης στη λειτουργία του συστήματος ΝΑΙ   

 
2 

Κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος 
(διαχειριστές, χρήστες) ΝΑΙ   

 

3 

Ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν ικανό πυρήνα υπαλλήλων του Φορέα 
Υλοποίησης του Έργου και των συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το 
πέρας του Έργου τη διαχείριση και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών Ενοτήτων του έργου 
σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 
  



 

 

 

 

 

 

 
4 

Επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και διαχειριστών 
του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. ΝΑΙ   

 
5 

Να καταγραφθεί το πρόγραμμα κατάρτισης, ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς επίσης αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπαίδευσης ανά ομάδα 
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικό κύκλο 

ΝΑΙ 
  

 
6 Παράδοση οδηγιών χρήσης (εγχειριδίων) για όλες τις επιμέρους διαδικασίες που 

περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση ΝΑΙ   

 
7 Να καταγραφθεί το Σχέδιο εκπαίδευσης - Περιγραφή ενοτήτων εκπαίδευσης ΝΑΙ   

   Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας     

 
1 

Να αναφερθεί το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης περιόδου πιλοτικής Λειτουργίας σε 
μήνες (τουλάχιστον ένα (1) μήνα) ΝΑΙ   

 

2 

Να αναφερθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας. Προτεινόμενες:  
• Βελτιώσεις της εφαρμογής,  
• Επίλυση προβλημάτων – υποστήριξη χρηστών, 
• Συλλογή παρατηρήσεων από τους χρήστες,  
• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών,  
• Υποστήριξη στον χειρισμό και λειτουργία των υπολογιστών κλπ., 
• Υποστήριξη της λειτουργίας του εξοπλισμού.) 

ΝΑΙ 

  

 
3 Να αναφερθεί αναλυτικά το πρόγραμμα πιλοτικής λειτουργίας  ΝΑΙ   

Κ.1.12  Μεταφράσεις    



 

 

 

 

 

 

 1 

Γλώσσες μετάφρασης: Αγγλικά σε όλες τις εφαρμογές εκτός από την εφαρμογή περιήγησης 
στην Οικία-Μουσείο Βενιζέλου (Χαλέπα, Χανιά) όπου οι γλώσσες είναι αγγλικά, γερμανικά και 
γαλλικά.  

ΝΑΙ 

  

 2 Περιγραφή μεταφραστικής διαδικασίας  
ΝΑΙ 

  

 3 Μετάφραση ορολογιών – Θησαυρός όρων  
ΝΑΙ 

  

Κ.1.13   Ενέργειες δημοσιότητας       

  

1 

Ενημερωτικό φυλλάδιο 
Θα σχεδιαστεί και θα εκτυπωθεί έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο που θα προβάλλει την 
διαδικτυακή πύλη και όλες τις εφαρμογές του έργου. Το έντυπο φυλλάδιο θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

 Τετράπτυχο (διάστασης B5) 

 4χρωμη εκτύπωση διπλής όψεως 

 Ματ  ή ιλουστρασιόν 

 βιβλιοδεσία καρφίτσα 

 Δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) 

 Ποσότητα: 20.000 Αντίτυπα (10.000 στην Ελληνική γλώσσα και 10.000 στην Αγγλική)  

ΝΑΙ 

    



 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 

Χάρτης  επαυξημένης πραγματικότητας 
 μέγεθος Α3  

  2.000 αντίτυπα 

 Επαύξηση στοιχείων χάρτη με χρήση κινητής συσκευής  

 

ΝΑΙ 

  

3 

Προμήθεια 2 πινακίδων - πάνελ ενημέρωσης  
 60Χ80 διαστάσεις ή μεγαλύτερες  

 Ελληνικά – αγγλικά  

 εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο 

 Απόσπασμα χάρτη με την περιοχή, κλίμακας περίπου 1:5.000 με το αντίστοιχο 

υπόμνημά του 

 Σύντομο γενικό κείμενο 80 περίπου λέξεων που θα περιγράφει το έργο 

ΝΑΙ 

    



 

Σελίδα 153 από 163 

 

 

 



 

Σελίδα 154 από 163 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ημερομηνία:  

 
Επωνυμία: 
 
 

 
 
 
 

ΑΦΜ:  

Διεύθυνση: 
 
 

Τηλ:  

FAX:  

Email:  

 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ  
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»                          
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Έλενας Bενιζέλου, Χαλέπα, Xανιά 
 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
που αφορά την υπηρεσία «Ψηφιακές διαδρομές στην Κρήτη του Ελευθερίου Βενιζέλου», σύμφωνα 
με τη αριθ. ………………………………………… διακήρυξη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 
 



 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους. 

Πίνακας οικονομικής προσφοράς 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 

 

 Π1: Εργασίες 
τεκμηρίωσης. 

Α/Μ  
  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 

 

 Π2: Εργασίες 
ψηφιοποίησης και 
ψηφιακής επεξεργασίας 
υλικού 

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 

 Π3: Δημιουργία 
ιστοσελίδας προβολής 
του ψηφιακού δικτύου 
πολιτιστικών 
διαδρομών 

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 

 Π4: Δημιουργία 
κεντρικής εφαρμογής – 
κυνήγι θησαυρού για 
φορητές συσκευές (app 
σε iOS  και Android) 

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 

 Π5: Προσαρμογή – 
επέκταση ΒΔ για 
αποθήκευση ψηφιακού 
υλικού 

Α/Μ    



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6 

Π6: Δημιουργία 
ψηφιακής – 
διαδραστικής 
εφαρμογής με θέμα 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
ως πνευματικό 
άνθρωπο  

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7 

 Π7: Εφαρμογή για 
φορητές συσκευές (app 
σε iOS  και Android) 
διαδραστικής 
ξενάγησης στην Οικία-
Μουσείο Ελευθερίου 
Βενιζέλου (Χαλέπα, 
Χανιά) με χρήση 
επαυξημένης 
πραγματικότητας (AR)  

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8 

 Π8: Δημιουργία 
ψηφιακής - 
διαδραστικής 
εφαρμογής στην Οικία 
Βενιζέλου (Μουρνιές, 
Χανιά) με θέμα τα 
νεανικά χρόνια του 
Βενιζέλου 

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9 

 Π9: Δημιουργία 
ψηφιακής-διαδραστικής 
εφαρμογής στο 
Στρατηγείο 
Επανάστασης του 
Θερίσου για τα 
γεγονότα του Θερίσου 

Α/Μ    



 

 

 

 

 

 

(1905).   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
10 

 

 Π10: Προμήθεια 
Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού  

ΣΕΤ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
11 

 Π11: Εκπαίδευση 
προσωπικού – πιλοτική 
λειτουργία  

Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
12 

 Π12: Μεταφράσεις  Α/Μ    

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
13 

 Π13: Ενέργειες 
δημοσιότητας. (panels, 
φυλλάδιο, επαυξημένος 
χάρτης διαδρομής 

ΣΕΤ    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): .............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): .............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δέκα (10) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
 
 
 

Ο προσφέρων 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 

  



 

 

 

 

 

 

   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  

Ονομασία Τράπεζας:   
………………………………………………………………………………………………./   

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)    Κατάστημα:   

  Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)  

  Ημερομηνία έκδοσης ………………………  

  

 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….  

  

  Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των  
……………………. ευρώ (και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός 
………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ ………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός ..........αριθμός ....................... β)........... οδός 
..........αριθμός ....................... κ.τ.λ. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις 
ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για 
τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών στις ……………………,για την υπηρεσία  
………………................  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.  

  

  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λογώ Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των 
Εταιριών ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), καθ’ όλο το χρόνο 



 

 

 

 

 

 

της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας σε αυτήν.  

  

  Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη 
της απαιτήσεως σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

    

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

  

  Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………  

  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).  

  

  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  

  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.  

                                                                                           ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

  

  Ονομασία Τράπεζας: 
 …………………………………………………………………………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
  Κατάστημα: ……………………………………………………………………………………  

  Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)  

  Ημερομηνία έκδοσης ………………………  



 

 

 

 

 

 

  

 Προς:  ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ  

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….  

  

  Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των  
……………………. ευρώ (και ολογράφως)............................. για την Εταιρία ……………………. Οδός 
………………….. αριθμ. ………… Α.Φ.Μ ………………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή  
Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιριών ή Κοινοπραξίας α)........... οδός ..........αριθμός ....................... 
ΑΦΜ……………..β)........... οδός ..........αριθμός ....................... ΑΦΜ………………κ.τ.λ. ατομικά για κάθε 
μία από αυτές και ως αλληλέγγυα  και εις ολόκληρον και υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους 
ως μελών της ένωσης προμηθευτών) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα 
υπογράψει μαζί σας για την υπηρεσία  ………………………………, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  
………….. διακήρυξή σας.  
  

  Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίμου ή μη 
της απαιτήσεως σας μέσα σε πέντε (5) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

  

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

  

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

  
  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 
από την ημερομηνία λήξης της.  



 

 

 

 

 

 

  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.  

                                                                                            ( Εξουσιοδοτημένη  υπογραφή)  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   
 

 
ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

( ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF και XML) 
Βλέπε τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.3 της παρούσας διακήρυξης. 

  


